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Cereri Mărci publicate în 05/07/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 04371 28/06/2021 SANPONEWSERV SRL SmARTy Line

2 M 2021 04807 28/06/2021 CABINET DE AVOCAT ALEXE
ALINA

Alina Alexe Law Office

3 M 2021 04814 28/06/2021 RADU LUCIAN TOADER element H2O

4 M 2021 04936 28/06/2021 SERGIU MIHAIL OLARU Conacul Olarilor

5 M 2021 04937 28/06/2021 ELLA GEORGESCU MAKE-UP
SRL

WOMAN 'S CONFIDENCE BY
ELLA

6 M 2021 04938 28/06/2021 AKCENT DEVELOPMENT
S.R.L.

AKCENT DEVELOPMENT

7 M 2021 04939 28/06/2021 TUDCOM SRL Păunașul Codrilor

8 M 2021 04940 28/06/2021 VIYOGO BUSINESS SRL V VIYOGO

9 M 2021 04941 28/06/2021 SVETLANA MUZALEVA NUMERIS DATA

10 M 2021 04942 28/06/2021 VITALIE CIOBANU TORRIS

11 M 2021 04943 28/06/2021 SC AFTERHOPE S.R.L. ACAZA

12 M 2021 04944 28/06/2021 SILVIU PETRU CUTEAN i CADISOLA

13 M 2021 04945 28/06/2021 GREENFIELD COPOU
RESIDENCE SRL

GREENFIELD COPOU
RESIDENCE

14 M 2021 04946 28/06/2021 FIT FOR BUSINESS S.R.L vallerry

15 M 2021 04947 28/06/2021 MARILAV FAMILY SRL RESTAURANT STILL GARDEN
TRADIȚIONAL

16 M 2021 04948 28/06/2021 IMPACT DEVELOPER &
CONTRACTOR S.A

GREENFIELD BĂNEASA
RESIDENCE

17 M 2021 04949 28/06/2021 WebHipsters Web Hipsters

18 M 2021 04950 28/06/2021 NICOLETA MARIANA BREHA
(fosta Ontiu)

one it

19 M 2021 04951 28/06/2021 SC WIZE MEDIA
COMMUNICATIONS SRL

Wize Cars

20 M 2021 04952 28/06/2021 AIFEN 2014 SRL A.I.F.E.N. - Apartamente pentru
Intreaga Familie in Eforie Nord

21 M 2021 04953 28/06/2021 SC ORIGINAL TRADE MARKS
SRL

BATON BETOON

22 M 2021 04954 28/06/2021 CAMPO D'ORO SRL Banat blue

23 M 2021 04955 28/06/2021 BRD GROUPE SOCIETE
GENERALE SA

BRD ESENTIAL CARE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 04956 28/06/2021 CONSTANTIN-OVIDIU

NĂDEJDE
LIVADA CU LAVANDĂ

25 M 2021 04957 28/06/2021 LACRAMIOARA LATU Divine Dress

26 M 2021 04958 28/06/2021 AP FLOW VENTURES SRL Flow homes
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(210) M 2021 04371
(151) 28/06/2021
(732) SANPONEWSERV SRL , STRADA

SOMEȘULUI 39A, JUDEȚUL CLUJ,
COMUNA FLORESTI, 900700,
CLUJ, ROMANIA

(540)

SmARTy Line

(531) Clasificare Viena:
17.02.02; 26.11.03; 26.01.01; 26.01.06;
27.05.01; 27.05.11

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

8. Scule și instrumente de mână acționate
manual.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.

───────

(210) M 2021 04807
(151) 28/06/2021
(732) CABINET DE AVOCAT ALEXE

ALINA, ALEEA ISTRU NR 2B BL
A14C SC 1 ETAJ 2 AP 7, SECTOR
6, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Alina Alexe Law Office

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 26.03.02; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:gri (HEX #424647,
#7a8084, #cacbc8, #7c8c88), galben,
auriu (HEX #9b9372, #a4a295,
#cbc4aa, #bdb298), alb (HEX #f7f6ee),
maro (HEX #877c61)

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

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

───────

(210) M 2021 04814
(151) 28/06/2021
(732) RADU LUCIAN TOADER, SAT

RIMNICENI, COM. MAICANESTI,
JUD. VRANCEA, FOCSANI,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

element H2O

(531) Clasificare Viena:
01.15.24; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 29.01.03; 29.01.04; 29.01.12
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(591) Culori revendicate:albastru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe, siropuri
şi alte produse nealcoolice pentru prepararea
băuturilor, băuturi fără alcool.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, asistență în
exploatarea sau conducerea unei întreprinderi
comerciale sau asistență în ceea ce privește
conducerea afacerilor sau a funcțiilor comerciale
ale întreprinderilor industriale sau comerciale, ca
şi serviciile asigurate de firme de publicitate care
se ocupă în principal de comunicare publică,
declarații sau anunțuri prin toate mijloacele de
difuzare, pentru toate tipurile de produse sau
servicii.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii, servicii de
transport al persoanelor sau mărfurilor dintr-un
loc în altul (pe sine, pe sosea, pe apă, prin
aer sau prin conducte), servicii în mod necesar
legate de aceste transporturi, respectiv serviciile
de depozitare a mărfurilor în depozite sau alte
clădiri, pentru a fi conservate sau păzite.

───────

(210) M 2021 04936
(151) 28/06/2021
(732) SERGIU MIHAIL OLARU, SAT

BAIA DE FIER, COM. BAIA DE
FIER NR. 825, JUD. GORJ, TÂRGU
JIU, GORJ, ROMANIA

(540)

Conacul Olarilor

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 25.07.06; 26.11.05

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

35. Administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale textile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale de artă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la delicatese, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la suveniruri,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu veselă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
delicatese, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la suveniruri, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la suveniruri.
43. Cazare temporară, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, servicii
de cazare pentru vacanțe, pensiuni, hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de restaurante pentru turiști,
servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii de restaurant și bar, prepararea
alimentelor tradiționale, restaurante (servirea
mesei), prepararea alimentelor tradiționale.

───────

(210) M 2021 04937
(151) 28/06/2021
(732) ELLA GEORGESCU MAKE-UP

SRL, STR. DANTELEI NR. 100
CAM 1, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
WOMAN 'S

CONFIDENCE BY ELLA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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41. Educație, instruire, divertisment.
───────

(210) M 2021 04938
(151) 28/06/2021
(732) AKCENT DEVELOPMENT S.R.L.,

STR. ATOMIȘTILOR 14, JUD.
ILFOV, MĂGURELE, ILFOV,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETESTI 11, BL. F1, SC. C, AP.
26, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

AKCENT DEVELOPMENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
472C)

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

36. Afaceri imobiliare, gestionarea proprietatilor
imobiliare, administrarea proprietatilor
imobiliare, consultanta in domeniul imobiliar,
evaluarea proprietatilor imobiliare, servicii de
brokeraj in domeniul imobiliar, furnizarea de
informatii in domeniul imobiliar, prin orice
metoda, servicii oferite de o agentie imobiliara cu
privire la vanzarea si inchirierea apartamentelor,
caselor, cladirilor, spatiilor de birouri, spatiilor
comerciale, intermediere pentru inchirierea
de proprietati imobiliare, servicii de gestiune
imobiliara pentru ansambluri de locuinte,
inchiriere de apartamente, de spatii pentru birouri
37. Servicii de constructii

───────

(210) M 2021 04939
(151) 28/06/2021
(732) TUDCOM SRL, ROZELOR

NR. 1, JUDEȚUL SUCEAVA,
CAMPULUNG MOLDOVENESC,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

Păunașul Codrilor

(531) Clasificare Viena:
05.01.16; 05.01.10; 07.01.24; 26.01.01;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
35. Managementul afacerilor hoteliere,
publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, producţia de clipuri
publicitare, postarea de afişe publicitare,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, servicii de
intermediere comercială, demonstraţii cu
produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
publicitate directă prin poştă, răspândirea
materialelor publicitare, distribuirea de
eşantioane, servicii de agenţie de import-
export, marketing, furnizarea unei pieţe
comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, publicitate
exterioară, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, închirierea de standuri de vânzare,
închirierea automatelor pentru vânzarea de
produse.
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43. Servicii de motel, servicii de restaurant,
servicii de unităţi de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii de lounge cu narghilea, servicii
de bar, servicii de pensiune, rezervări la
pensiuni, servicii de cafenea, servicii de
bufet, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
furnizarea de facilităţi pentru camping, servicii
de cantină, închirierea de scaune, mese, feţe
de masă, sticlărie, închirierea aparatelor de
gătit, închirierea dozatoarelor de apă potabilă,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări de
hoteluri, închirierea sălilor de şedinţe, servicii de
recepţie pentru cazare temporară (gestionarea
sosirilor şi plecărilor), servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de buffet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanţă, decorare de alimente, decorarea
de torturi, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali.

───────

(210) M 2021 04940
(151) 28/06/2021
(732) VIYOGO BUSINESS SRL, STR.

GRIGORE IONESCU NR.63,
CAM.1, BL.T73, SC.2, ET.4, AP.42,
SECTOR 2, BUCURESTI, 023674,
ROMANIA

(540)

V VIYOGO

(531) Clasificare Viena:
26.11.02; 27.05.01; 27.05.21

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

18. Umbrele, umbrele de soare, bagaje, pungi,
portofele.

20. Agățătoare de oglinzi, nu din metal,
agățătoare de perete din materiale nemetalice,
carlige nemetalice pentru baie, cârlige de
agățare a pozelor, nu din metal, cârlige
nemetalice pentru decorațiuni de perete (gen
tapiserii, covorașe), cârlige nemetalice pentru
prosoape, cârlige pentru prosoape, nemetalice,
cârlige pentru cortina de duș, cârlige pentru
agățat genți, nu din metal, cârlige cu
șurub, nu din metal, cârlige nemetalice,
cârlige nemetalice pentru trapeze, covorașe de
protecție, detașabile, pentru chiuvete, evantai de
mână, evantaie de mână, evantaie pliabile de
mână, mobilă și mobilier, containere nemetalice.

───────

(210) M 2021 04941
(151) 28/06/2021
(732) SVETLANA MUZALEVA, BLDV.

NICOLAE TITULESCU NR. 342,
SC. B, AP. 18, JUD. ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CRACEA MIHAELA, BLDV. MIHAI
EMINESCU NR. 6, BL. R5, SC. B,
AP. 15, JUDEȚUL ILFOV, BUFTEA,
ILFOV, ROMANIA

(540)
NUMERIS DATA

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

9. Programe de calculator, inclusiv programe
care integreaza inteligența artificială.
42. Proiectarea şi dezvoltarea de programe
software, inclusiv de programe software
care integreaza inteligența artificială,
cercetare și dezvoltare pentru programe
software, programare computerizată, instalarea
programelor software și mentenanța acestora,
actualizarea programelor software.

───────
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(210) M 2021 04942
(151) 28/06/2021
(732) VITALIE CIOBANU, STRADA

PROFESOR ION DUMENIUC,
AP.106, CHIȘINĂU, MD-2075,
REPUBLICA MOLDOVA

(740) CABINET CECIU GABRIELA-
CONSULTANTA IN DOMENIUL
PROPRIETATII INTELECTUALE,
STRADA M. LEONTINA BANCIU
NR. 6, AP.110, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300024, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

TORRIS

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.13.25

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

35. Publicitate şi marketing, asistență
comercială în managementul afacerilor,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
asistență privind managementul activităţilor
comerciale, servicii de intermediere comercială,
servicii de comerț cu amănuntul a aparatelor
dentare, servicii de comerț cu amănuntul a
instrumentelor dentare, servicii de comerț cu
amănuntul a materialelor de adiție osoasă,
servicii de comerț cu amănuntul de composite,
servicii de comerț cu amănuntul a articolelor
de igienă dentară, promovarea vânzărilor pentru
terți, servicii de vânzare cu ridicata a aparatelor
dentare, servicii de vânzare cu ridicata a
instrumentelor dentare, servicii de vânzare cu
ridicata a materialelor de adiție osoasă, servicii
de vânzare cu ridicata de compozite, servicii
de vânzare cu ridicata a articolelor de igienă
dentară.
36. Servicii financiare, monetare şi bancare,
servicii de asigurări, afaceri imobiliare.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2021 04943
(151) 28/06/2021
(732) SC AFTERHOPE S.R.L., STRADA

ION CREANGĂ NR. 11 - 13, ET. 2,
AP. 5, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALA NEAGU LAURA,
STR. CALEA MOŞILOR NR.
229, BL. 39, SC. 1, ET. 7, AP.
21, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
ACAZA

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

9. Software, aplicații software, aplicatii software
descarcabile, aplicații software descărcabile
pentru telefoane inteligente, software de
navigație, software pentru telefoane mobile,
dispozitive de navigație gps, software utilitar,
software de comunicare, retelizare si rețele
sociale, software pentru administrarea de date si
fișiere si pentru baze de date, software pentru
mijloace de comunicare si pentru publicare,
software de monitorizare, analiza, control si
derulare de operațiuni din lumea fizică, software
pentru utilitati, securitate si criptografie, software
pentru realitatea virtuala si augmentară, software
pentru aplicații web si servere, software de
management de conținut, software de comerț
electronic si de plăti electronice, dispotitive
pentru tehnologia informației, audiiovizuale,
multimedia si fotografice, echipamente de
comunicare, dispozitive si suporturi pentru
stocarea de date.
35. Marketing în cadrul publicării de software,
servicii de comerț cu ridicata cu privire la
software de calculator și aplicații software,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la aplicații si software de calculator, servicii
de comerț online cu privire la software
si aplicații software, publicitate, asistență în
managementul afacerilor, auditul afacerilor,
managementul afacerilor hoteliere, consultanta
privind strategiile de comunicare în relații
publice, analiza costurilor, prognoze economice,
servicii de agenție de import-export, facturare,
marketing, negocierea contractelor, închirierea
de echipamente si mașini de birou,
publicitate online pe o rețea de calculatoare,
publicitate exterioara, recrutare de personal,
servicii administrative pentru relocarea afacerii,
optimizarea pe motoarele de căutare pentru
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promovarea vânzărilor, pregătirea documentației
fiscale, închirierea automatelor pentru vanzarea
de produse, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, strângerea la un loc
in folosul terților, a unei game variate de bunuri,
permițând clientilor sa vada si sa cumpere in mod
convenabil aceste bunuri.
42. gazduie de aplicații mobile, computerizare
in nori(cloud computing), programare
computerizata, inchirierea de software
pentru calculatoare, dezvoltare de software,
programare si implementare, consultanta IT,
servicii de consiliere si asigurarea de informații,
securitate, protecție si reconstituire IT, servicii
de duplicare si conversie a datelor, servicii
de codificare, găzduire de date, fișiere,
aplicații și informații computerizate, crearea
și mentenanța site-urilor web, servicii de
criptare a datelor, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informațiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
găzduirea site urilor, consultanță în domeniul
tehnologiei IT, efectuarea copiilor de siguranță
prin trimiterea datelor în afara locației, servicii
externalizate în domeniul tehnologiei informației,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare unică pentru aplicații
software online, consultanță în tehnologia
telecomunicațiilor.

───────

(210) M 2021 04944
(151) 28/06/2021
(732) SILVIU PETRU CUTEAN , B-DUL

LUCIAN BLAGA, BL 96, AP 3,
JUDETUL ALBA, SEBEȘ, ALBA,
ROMANIA

(540)

i CADISOLA

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 27.05.01; 27.05.02; 07.01.09

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

35. Publicitate, managementul,organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii si
reparaţii, extractii miniere, forare pentru petrol si
gaze.

───────

(210) M 2021 04945
(151) 28/06/2021
(732) GREENFIELD COPOU

RESIDENCE SRL, SOS.
BUCURESTI-PLOIESTI, NR.
172-176, WILLBROOK PLATINUM
& CONVENTION CENTER,
CLADIREA A, BIROUL 4, ET.
1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

GREENFIELD
COPOU RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 27.05.01; 27.05.02; 05.01.06

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

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, achiziții
de contracte de furnizare de energie,
achiziționare de produse și servicii pentru alte
firme.
36. Servicii de asigurare, servicii financiare,
monetare și bancare, servicii imobiliare,
asigurări.
37. Servicii de construcții și demolări de clădiri,
extracție de resurse naturale, amenajarea
interiorului clădirilor companiilor, amenajarea
spațiilor pentru magazine, amenajări interioare
ale birourilor, forare pentru petrol și gaze
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───────

(210) M 2021 04946
(151) 28/06/2021
(732) FIT FOR BUSINESS S.R.L, STR.

VASILE PARVAN, NR 6 , JUDETUL
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

vallerry

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.03; 29.01.04;
29.01.08

(591) Culori revendicate:verde, negru,
albastru

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

42. Servicii stiintifice si tehnologice, precum
si de cercetare si proiectare in legatura cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industriala si design industrial, servicii de
control si de autentificare a calitatii, proiectarea
si dezvoltarea de componente hardware si
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2021 04947
(151) 28/06/2021
(732) MARILAV FAMILY SRL, STR.

MĂRŞESTI NR. 31, BL. G6, SC.
1, AP. 6, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

RESTAURANT STILL
GARDEN TRADIȚIONAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.24

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

43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii oferite debaruri, servicii oferite
de snack-baruri, serviii de catering, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii de mancare la pachet.

───────
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(210) M 2021 04948
(151) 28/06/2021
(732) IMPACT DEVELOPER &

CONTRACTOR S.A, SOS.
BUCURESTI-PLOIESTI, NR.
172-176, WILLBROOK PLATINUM
& CONVENTION CENTER,
CLADIREA A, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

GREENFIELD
BĂNEASA RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
05.01.06; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, achiziții de contracte de furnizare
de energie, achiziționare de produse și servicii
pentru alte firme, administrarea vânzărilor.
36. Servicii de asigurare, servicii financiare,
monetare și bancare, servicii imobiliare,
asigurări.
37. Servicii de construcții și demolări de
clădiri, extracție de resurse naturale, extracții
miniere, amenajarea interiorului clădirilor
companiilor, amenajarea spațiilor pentru
magazine, amenajări interioare ale birourilor,
foraje pentru petrol sau zăcăminte de gaz.

───────

(210) M 2021 04949
(151) 28/06/2021
(732) WebHipsters, SAT IOANICEŞTI,

PCT. ACASĂ ŞI SPATE MAGAZIE,
JUD. ARGEŞ, COMUNA
POIENARII DE ARGEŞ, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

Web Hipsters

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 29.01.01; 29.01.04;
29.01.06

(591) Culori revendicate:roşu (HEX #f16334),
albastru (HEX #0088cc), alb

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

35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de Telecomunicaţii.

───────

(210) M 2021 04950
(151) 28/06/2021
(732) NICOLETA MARIANA BREHA

(fosta Ontiu), STR. POEZIEI
NR. 3, JUDEŢ MARAMUREŞ,
COMUNA FĂRCAŞA, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

one it

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 29.01.12

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere şi dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol şi
gaze.
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 şi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2021 04951
(151) 28/06/2021
(732) SC WIZE MEDIA

COMMUNICATIONS SRL, INTR.
MANTULEASA NR. 11, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Wize Cars

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

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

───────

(210) M 2021 04952
(151) 28/06/2021
(732) AIFEN 2014 SRL, LOC. EFORIE

NORD, STRADA MEDUZEI,
NR. 1-9, CAMERA 1, JUDEŢ
CONSTANŢA, EFORIE,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)
A.I.F.E.N. - Apartamente

pentru Intreaga
Familie in Eforie Nord

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

43. Servicii de cazare temporară, servicii oferite
de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică
și de vacanță, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, asigurarea de hrană și
băuturi, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de ospitalitate (cazare), servicii de cazare
pentru vacanțe, rezervare de locuri de cazare
pentru vacanțe, furnizare de cazare temporară în
apartamente de vacanță, furnizare de informații
pe internet despre cazarea temporară, servicii de
unitati de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor.

───────

(210) M 2021 04953
(151) 28/06/2021
(732) SC ORIGINAL TRADE MARKS

SRL, STR. NICOLAE BALCESCU,
NR 24, JUDETUL GALATI, GALATI,
80001, GALAȚI, ROMANIA

(540)
BATON BETOON

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

30. Batoane alimentare pe bază de ciocolată
gata de mâncat, batoane pe bază de cereale
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ca substituți alimentari, batoane pe bază de
ciocolată ca substituți alimentari.

───────

(210) M 2021 04954
(151) 28/06/2021
(732) CAMPO D'ORO SRL, FERMA

VEGETALA, NR 152, JUDETUL
TIMIS, OLOSAG, 307402, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Banat blue

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.07.10

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#345F42), albastru (HEX #2F2F6D)

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

30. Miere, miere naturală.
31. Afine proaspete, zmeură proaspătă, mure
proaspete.

───────

(210) M 2021 04955
(151) 28/06/2021
(732) BRD GROUPE SOCIETE

GENERALE SA, BD. ION
MIHALACHE NR. 1-7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011171, ROMANIA

(540)
BRD ESENTIAL CARE

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

36. Asigurări de viață de grup, destinată
angajatorilor cu scopul de a oferi beneficii pentru
angajații acestora.

───────

(210) M 2021 04956
(151) 28/06/2021
(732) CONSTANTIN-OVIDIU NĂDEJDE,

CALEA VĂCĂREȘTI, NR. 238, BL.
71, SC. C, ET. 3, AP. 73, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
LIVADA CU LAVANDĂ

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

3. Uleiuri esențiale amestecate, aromatizanți
(uleiuri esențiale), uleiuri esențiale aromatizate,
uleiuri esențiale naturale, uleiuri esențiale
pentru aromoterapie, uleiuri esențiale pentru
uz personal, uleiuri esențiale pentru calmarea
nervilor, produse de parfumerie, uleiuri esențiale,
uleiuri esențiale sub formă de emulsie,
ulei de lavandă, apă de lavandă, ulei de
lavandă de uz cosmetic, parfumuri, săpunuri
parfumate, bețișoare parfumate, preparate
parfumate, săculețe parfumate, parfumuri
naturale, parfumuri lichide, apă parfumată,
uleiuri parfumate, sapunuri parfumate, extracte
de parfum, apă de parfum, parfumuri pentru
corp, produse de parfumerie, spray parfumat
pentru casă, parfumuri de uz personal, sprayuri
parfumate pentru corp, pietre parfumate din
ceramică, uleiuri naturale pentru parfumuri,
săruri de baie parfumate, apă parfumată
pentru lenjerie, creme pentru corp parfumate,
lotiuni parfumate pentru corp, preparate pentru
parfumarea camerei, spray-uri parfumate pentru
lenjerie, uleiuri pentru parfumuri și esențe, perne
umplute cu substanțe parfumate, produse de
parfumare pentru cameră, perne impregnate
cu substanțe parfumate, loțiuni parfumate
(preparate de toaletă), sprayuri parfumate pentru
împrospătarea țesăturii, bețișoare parfumate
pentru împrospătarea aerului, săculețe pentru
parfumarea lenjeriei, deodorante de uz personal
(parfumerie), creme parfumate, creme antirid,
creme cosmetice, creme hidratante, creme
pentru față, creme pentru corp, creme pentru
buze, creme de zi, creme de păr, creme
pentru piele, creme fluide (cosmetice), creme
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de baie (nemedicinale), creme pentru fortificarea
pielii, creme nemedicinale pentru picioare,
creme pentru măști corporale, creme de noapte
(cosmetice), creme de corp (nemedicinale),
creme hidratante pentru corp, creme de
masaj, nemedicinale, creme cosmetice pentru
duș, creme pentru îngrijirea părului, creme-
sufleu pentru corp, creme pentru corp
(produse cosmetice), creme pentru față (produse
cosmetice), creme, loțiuni și geluri hidratante,
creme hidratante de uz cosmetic, produse
cosmetice sub formă de creme.
4. Lumânări parfumate pentru aromaterapie,
ceară parfumată pentru topit, lumânări, lumânări
parfumate, candele (lumânări), lumânări
plutitoare, lumânări (iluminat), aranjamente
din lumânări, lumânări tip pastilă, lumânări
pentru masă, fitile pentru lumânări, lumânări
pentru iluminare nocturnă, lumânări pentru
ocazii speciale, bețișoare pentru aprinderea
lumânărilor, lumânări utilizate pentru decorarea
torturilor.
29. Gemuri, gemuri cu lavandă.
32. Siropuri pentru prepararea băuturilor,
siropuri pentru pregătirea băuturilor nealcoolice,
siropuri pentru prepararea băuturilor răcoritoare,
siropuri pentru preparat ape minerale
aromatizate, siropuri pentru pregătirea băuturilor
cu arome de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
33. Lichioruri cremă, lichioruri, lichioruri din
plante, extracte de lichioruri spirtoase, digestive
(lichioruri și spirtoase), lichior de lavandă.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu: uleiuri esențiale amestecate,
aromatizanți (uleiuri esențiale), uleiuri esențiale
aromatizate, uleiuri esențiale naturale, uleiuri
esențiale pentru aromoterapie, uleiuri esențiale
pentru uz personal, uleiuri esențiale pentru
calmarea nervilor, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, uleiuri esențiale sub formă de emulsie,
ulei de lavandă, apă de lavandă, ulei de
lavandă de uz cosmetic, parfumuri, săpunuri
parfumate, bețișoare parfumate, preparate
parfumate, săculețe parfumate, parfumuri
naturale, parfumuri lichide, apă parfumată,
uleiuri parfumate, sapunuri parfumate, extracte
de parfum, apă de parfum, parfumuri pentru
corp, produse de parfumerie, spray parfumat
pentru casă, parfumuri de uz personal, sprayuri
parfumate pentru corp, pietre parfumate din
ceramică, uleiuri naturale pentru parfumuri,
săruri de baie parfumate, apă parfumată
pentru lenjerie, creme pentru corp parfumate,
lotiuni parfumate pentru corp, preparate pentru
parfumarea camerei, spray-uri parfumate pentru

lenjerie, uleiuri pentru parfumuri și esențe, perne
umplute cu substanțe parfumate, produse de
parfumare pentru cameră, perne impregnate
cu substanțe parfumate, loțiuni parfumate
(preparate de toaletă), sprayuri parfumate pentru
împrospătarea țesăturii, bețișoare parfumate
pentru împrospătarea aerului, săculețe pentru
parfumarea lenjeriei), deodorante de uz personal
(parfumerie), creme parfumate, creme antirid,
creme cosmetice, creme hidratante, creme
pentru față, creme pentru corp, creme
pentru buze, creme de zi, creme de păr,
creme pentru piele, creme fluide (cosmetice),
creme de baie (nemedicinale), creme pentru
fortificarea pielii, creme nemedicinale pentru
picioare, creme pentru măști corporale,
creme de noapte (cosmetice), creme de
corp (nemedicinale), creme hidratante pentru
corp, creme de masaj, nemedicinale, creme
cosmetice pentru duș, creme pentru îngrijirea
părului, creme-sufleu pentru corp, creme pentru
corp (produse cosmetice), creme pentru față
(produse cosmetice), creme, loțiuni și geluri
hidratante, creme hidratante de uz cosmetic,
produse cosmetice sub formă de creme,
lumânări parfumate pentru aromaterapie, ceară
parfumată pentru topit, lumânări, lumânări
parfumate, candele (lumânări), lumânări
plutitoare, lumânări (iluminat), aranjamente
din lumânări, lumânări tip pastilă, lumânări
pentru masă, fitile pentru lumânări, lumânări
pentru iluminare nocturnă, lumânări pentru
ocazii speciale, bețișoare pentru aprinderea
lumânărilor, lumânări utilizate pentru decorarea
torturilor, gemuri, gemuri cu lavandă, siropuri
pentru prepararea băuturilor, siropuri pentru
pregătirea băuturilor nealcoolice, siropuri pentru
prepararea băuturilor răcoritoare, siropuri pentru
preparat ape minerale aromatizate, siropuri
pentru pregătirea băuturilor cu arome de fructe,
siropuri și alte preparate nealcoolice pentru
fabricarea băuturilor, lichioruri cremă, lichioruri,
lichioruri din plante, extracte de lichioruri
spirtoase, digestive (lichioruri și spirtoase),
lichior de lavandă, marketing promoțional,
mostre de produse, organizarea de publicitate,
plasare de reclame, pregătire de publicații
publicitare, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, producție de înregistrări audio
în scopuri de marketing, producție și distribuție
de reclame la radio și la televiziune, promovarea
comercială, promovarea vânzărilor, publicare de
materiale promoționale, publicare de materiale
publicitare, publicare de texte publicitare,
publicare de materiale și texte publicitare,
publicare de materiale publicitare online,
publicitate, publicarea de broșuri publicitare,
publicitate online, publicitate în reviste,
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publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate radio și
de televiziune, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate și marketing, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, realizare de material publicitar.
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, activități culturale, activități sportive și
culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, administrare (organizare)
de spectacole de jocuri, coordonare de
activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment,
divertisment de radio și televiziune, difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment difuzat într-o rețea globală de
comunicații, divertisment interactiv on-line,
divertisment on-line, furnizare de activități
culturale, furnizare de activități recreative,
furnizare de conținut audio online nedescărcabil,
furnizare de divertisment online sub formă de
show-uri de jocuri, furnizare de divertisment
prin intermediul podcasturilor, furnizare de
divertisment sub formă de clipuri de filme printr-
un site internet, furnizare de divertisment video
printr-un site internet, furnizare de informații
despre activități culturale, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informații despre divertisment prin
mijloace electronice, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio și
vizuale, furnizare de informații în materie de
divertisment, furnizare de mijloace media audio
și vizuale prin rețele de comunicații, furnizare
de servicii de divertisment în club, organizare
de activități de recreere în grup, organizare
de activități de divertisment, organizare de
activități recreative, organizare de cluburi de
fani, organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare de festivaluri
pentru divertisment, organizare de petreceri,
organizare de prezentări în scopuri recreative,
organizare de serbări în scopuri de divertisment,
organizare de serbări în scopuri recreative,
organizare de servicii de divertisment,

organizare de spectacole de divertisment,
organizare de spectacole pe scenă, organizare
de spectacole vizuale, organizare de spectacole
vizuale și muzicale, organizare de spectacole
în scopuri de divertisment, organizare de
întâlniri în domeniul divertismentului, organizare
și coordonare de activități de divertisment,
organizare și coordonare de activități culturale,
organizare și coordonare de evenimente
de divertisment, organizare și coordonare
de întâlniri în domeniul divertismentului,
organizare și pregătire de expoziții în scopuri
de divertisment, organizarea de activități
recreative destinate studenților, organizarea
de baluri, organizarea de demonstrații în
scopuri recreative, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizarea de spectacole
culturale, organizarea spectacolelor, planificare
și coordonare de petreceri (divertisment),
planificarea de petreceri, planificarea de
spectacole, prezentări audiovizuale, servicii de
divertisment, servicii de divertisment audio,
servicii de diverstisment sub formă de programe
de televiziune, servicii de divertisment conținând
personaje fictive, servicii de divertisment
furnizate on-line printr-o bază de date
computerizată sau prin internet, servicii de
divertisment furnizate prin telefon, servicii de
divertisment interactiv, servicii de divertisment
pentru marele public, servicii de divertisment
pentru petreceri de zile de naștere, servicii
de divertisment prin intermediul vizionării de
materiale video, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, servicii de divertisment legate de
concursuri, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
divertisment pentru utilizarea în comun de
înregistrări audio și video, servicii de divertisment
radiofonice prin internet, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări și răspunsuri
(quiz), servicii de divertisment sub formă
de concursuri, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune webcam,
servicii de maestru de ceremonii, servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale, servicii de montaj de
divertisment lejer, turnee sub formă de servicii de
divertisment, organizare de divertisment pentru
nunți, organizare de evenimente culturale în
cadrul comunităților, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizare de serbări în
scopuri educative, organizare și coordonare de
baluri, planificarea de recepții (divertisment).
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,
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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,
servicii oferite de pizzerii, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, preparare de mâncăruri, preparare de
mâncăruri pentru alte persoane, pe bază de
subcontractare, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii oferite de restaurante
cu autoservire, servicii oferite de restaurante
de delicatese, servicii oferite de 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, 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, snack-baruri,
agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), 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, hosteluri, moteluri (servicii oferite de -),
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
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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.

───────

(210) M 2021 04957
(151) 28/06/2021
(732) LACRAMIOARA LATU, STR.

LICURICILOR NR. 9, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(540)

Divine Dress

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 03.07.17; 27.05.01; 27.05.08;
26.04.05

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#ba8b43), galben (HEX #f7e9a8),
negru (HEX #000000), portocaliu
deschis (HEX #dfbe70)

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

16. Hârtie și carton, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
haine, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte.
45. Închiriere de rochii de mireasă, închiriere de
rochii.

───────

(210) M 2021 04958
(151) 28/06/2021
(732) AP FLOW VENTURES SRL, STR.

GEORGIA BACOVIA, NR. 15-17,
JUD. ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR, PICTOR
ION NEGULICI, NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Flow homes

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

36. Servicii imobiliare, servicii de evaluare,
afaceri imobiliare, administrarea locuințelor,
achiziție de proprietăți imobiliare (pentru
terți), achiziții de terenuri pentru închiriere,
acordare de finanțare pentru dezvoltarea
imobiliară, administrare de bunuri imobiliare,
administrare de clădiri cu apartamente,
administrare de clădiri cu locuințe, administrare
de portofolii de proprietăți, administrarea
proprietăților în regim de multiproprietate,
colectarea chiriilor, agenți imobiliari, furnizare
de locuințe permanente, închirieri de locuințe
(apartamente), gestiunea imobilelor, închiriere
de bunuri imobiliare și de proprietăți, gestionarea
proprietăților (imobiliare), punere la dispoziție de
locuințe, managementul proprietăților imobiliare,
organizare de închirieri de apartamente, servicii
ale agențiilor imobiliare, servicii ale agențiilor
de bunuri imobiliare rezidențiale, servicii de
achiziții imobiliare, servicii de brokeraj de
bunuri imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
servicii de împrumuturi imobiliare, servicii de
gestiune imobiliară pentru complexe de clădiri,
servicii de gestiune de multiproprietăți, servicii
de localizare de apartamente pentru terți
(cazare permanentă), închiriere de apartamente,
administrare de închiriere de apartamente,
închirieri de apartamente și birouri, închirieri de
apartamente, garsoniere și camere, servicii de
listare de proprietăți imobiliare pentru închirierea
de case și închirierea de apartamente,
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consultanță privind investițiile rezidențiale,
închiriere de case, servicii financiare privind
vânzarea de proprietăți, servicii de agenții
imobiliare pentru achiziția și vânzarea de
clădiri, servicii ale agențiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea de clădiri, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea de
terenuri.
37. Servicii de construcții și demolări de clădiri,
închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere, exterminări, dezinsecție și deratizare,
construcție de clădiri de apartamente, servicii
de renovare a apartamentelor, amenajare de
terenuri (construcții), aplicarea de acoperiri de
protecție pentru clădiri, așezarea cărămizilor
(zidărie), armături din mortar pentru fundații,
construcția de pereți despărțitori pentru interior,
construcție de anexe de casă, construcția
de structuri de oțel pentru clădiri, construcție
de case, construcție de spații de cazare
interioare, construcție de proprietăți rezidențiale,
construcție de proprietăți, construcții de case
pe bază de comandă, construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, construcții de locuințe
pe bază de comandă, construcții pe uscat
(onshore), construcții și reparații de clădiri,
construirea de zone rezidențiale, fundații pentru
clădiri, furnizare de informații în domeniul
construcțiilor, furnizare de informații privind
renovarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor, pregătirea
podelelor pentru placare și căptușire, pregătirea
terenului pentru construcții, servicii de cimentare,
servicii de colmatare și călăfătuire interioare,
servicii consultative în domeniul construcției
clădirilor, servicii de tâmplărie, servicii de
zugrăvire și decorare, vopsire și lăcuire,
curățarea clădirilor rezidențiale, construcții
de clădiri rezidențiale, consultanță privind
construcția de clădiri și de clădiri rezidențiale,
renovarea și repararea clădirilor, construire de
locuințe private, construirea de locuințe publice,
servicii de construcții referitoare la clădiri pentru
locuințe.
43. Servicii de cazare temporară, servicii
oferite de pensiuni pentru animale, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, furnizare de
cazare temporară, servicii de cazare temporară,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, asigurarea de
hrană și băuturi, hoteluri, hosteluri, pensiuni,
cazare turistică și de vacanță, furnizare de

găzduire temporară în locuințe, servicii de
schimb de locuri de cazare (time-share), spații
pentru festivități și facilități temporare de birouri
și reuniuni, intermediere de spații de cazare
pentru membrii, servicii ale agențiilor de cazare,
servicii de cazare pentru vacanțe, servicii de
închiriere de camere, închiriere de camere,
furnizare de spații de cazare temporară mobilate,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
furnizare de cazare temporară în apartamente de
vacanță, închiriere de cazare temporară în case
și apartamente de vacanță, case de oaspeți,
case de vacanță, hosteluri, rezervare de locuri
de cazare pentru vacanțe, închiriere de locuri de
cazare pentru petrecerea vacanțelor, servicii de
cazare hotelieră, furnizare de informații online
despre rezervări de cazare pentru concediu,
servicii de rezervare a locurilor de cazare (time-
share), servicii de rezervare la hoteluri oferite pe
internet, servicii ale agențiilor de rezervare de
locuri de cazare (time-share), servicii electronice
de informații cu privire la hoteluri, închiriere
de pavilioane, închiriere de corturi, servicii de
ospitalitate (cazare), servicii ale agențiilor de
cazare, organizare de cazare temporară, servicii
oferite de ceainării, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, preparare
de mâncăruri, organizare de mese la hoteluri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servicii ale bistrourilor, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
de local public, servicii de mâncare la pachet,
servicii de terasă berărie, servicii de somelier,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii în domeniul
gustărilor, servicii de restaurant prestate de
hoteluri, servicii hoteliere, furnizare de găzduire
temporară în locuințe, servicii oferite de case
de oaspeți (cazare şi mâncare), agenții de
cazare (hoteluri, pensiuni), asigurare de spații de
cazare pentru turiști, servicii oferite de case de
vacanță, furnizare de terenuri special amenajate
pentru staționarea caravanelor, servicii oferite
de hanuri turistice, servicii de cazare în stațiuni
turistice, închiriere de case de vacanță, închiriere
de cazare temporară în case și apartamente
de vacanță, spații pentru festivități și facilități
temporare de birouri și reuniuni, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servicii de catering, furnizare de locuri de
cazare pentru recepții, servicii de cazare pentru
evenimente, rezervare pe internet de cazare
temporară, servicii de cazare cu mic dejun inclus,
furnizare de informații despre servicii de cazare
temporară, intermediere de spații de cazare
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pentru membrii, servicii de agenție de voiaj
pentru rezervarea de cazare temporară, servicii
de schimb de locuri de cazare (time-share),
servicii de recepție pentru cazare temporară
(gestionare de sosiri și plecări), servicii ale
agențiilor de rezervare de locuri de cazare (time-
share).

───────


