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Cereri Mărci publicate în 06/07/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 04959 29/06/2021 ILIE POTECARU POTECARU ILIE

2 M 2021 04960 29/06/2021 HDDCADDY SRL MOTRIX

3 M 2021 04961 29/06/2021 L'OREAL SA VICHY LABORATOIRES.
Sănătatea este vitală. Începe cu
pielea ta

4 M 2021 04962 29/06/2021 ALEXANDRU-MARIAN RADU
VALENTIN LICXANDRU

CONSERVATORUL

5 M 2021 04963 29/06/2021 SC ASTER ASIST SRL aster asist IRON EMOTION

6 M 2021 04964 29/06/2021 OUTFIT TECHNOLOGIES SRL the Outfit

7 M 2021 04965 29/06/2021 WPS SECURITY GUARD SRL WPS Security Guard

8 M 2021 04966 29/06/2021 MagnaPharm Marketing & Sales
Romania SRL

oftalmocare

9 M 2021 04967 29/06/2021 RISEN ENERGY CO., LTD risen

10 M 2021 04968 29/06/2021 SC EDITURA FRONTIERA SRL Editura Frontiera

11 M 2021 04969 29/06/2021 DANIEL POPA bili

12 M 2021 04970 29/06/2021 MEDIA TASK CONSULT SRL ECO FEST

13 M 2021 04971 29/06/2021 MACOVEI SIMONA-DANIELA adela Ce-i al tău e şi al meu

14 M 2021 04972 29/06/2021 MACOVEI SIMONA-DANIELA Simona Macovei

15 M 2021 04973 29/06/2021 EVOLUTION PREST SYSTEMS
SRL

LIBER LA TESTARE

16 M 2021 04974 29/06/2021 EUROPACKING AMBALAJE
SRL

TEONA

17 M 2021 04975 29/06/2021 EMI EQUIPEMENT
MAINTENANCE INDUSTRIE
SRL

EMi

18 M 2021 04977 29/06/2021 SC MEDIAFAX GROUP SA ZF Investiţi în România

19 M 2021 04979 29/06/2021 NATURALIS SRL naturalis inteligenţa naturii
Septocalmin Islandica

20 M 2021 04980 29/06/2021 AMBRA DESIGN S.R.L. AMBRA

21 M 2021 04981 29/06/2021 AVVANA BEAUTY CONCEPT
SRL

AVVANA

22 M 2021 04982 29/06/2021 GHEORGHE BALIKA THE MOOD SPECIALITY
COFFEE & DRINKS

23 M 2021 04983 29/06/2021 SEREX SRL ipek
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 04984 29/06/2021 LAS COLINAS COFFEE SRL Las Colinas COFFEE FLAVORS

FROM THE HIGHLANDS ESTD
2021

25 M 2021 04985 29/06/2021 DNS'S PANEL SRL EAGLE PERGOLA
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(210) M 2021 04959
(151) 29/06/2021
(732) ILIE POTECARU, PRL.

GHENCEA NR. 195C, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) IRARDI CONSULTING SRL, BD.
GH. SINCAI NR. 5, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
POTECARU ILIE

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, servicii financiare, monetare și
bancare, afaceri imobiliare.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
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.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimentație publică, cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2021 04960
(151) 29/06/2021
(732) HDDCADDY SRL, STR. MARULUI

NR. 12-14, BL. 1, ET. 1, AP.
9, JUDEŢ ILFOV, COMUNA
DOBROESTI, SAT FUNDENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
MOTRIX

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

2. Vopsele, vernisuri și lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii și a deteriorării lemnului,
coloranți, nuanțatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare și gravare, rășini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie și pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire și artă.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje și componente de
transmisie, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
8. Unelte și ustensile de mână, acționate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepția
armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, de
cercetare, navigație, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare și învățare, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și 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 funcționează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măști pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, clești de nas pentru
scufundări sau înot, mănuși pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre, ochi
și dinți artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice și de asistență
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru sugari, aparate, dispozitive și articole
pentru activitate sexuală.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, , de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de uz
sanitar.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
13. Arme de foc, muniție și proiectile, explozivi,
artificii.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale
și piei brute, bagaje și genți de transport,
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umbrele de ploaie și de soare, bastoane, bice,
harnașament și articole de șelărie, zgărzi, lese și
îmbrăcăminte pentru animale.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri și
construcții, țevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcții, asfalt, smoală și
bitum, construcții nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice.
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit și articole pentru masă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii, cu excepția pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curățare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și lut.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
26. Dantelă, șnur și broderie,produse de
mercerie, panglici și funde, nasturi, copci de
tip moș și babă, ace și ace cu gămălie, flori
artificiale, decorațiuni pentru păr, păr fals.
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, decorațiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Strângerea la un loc, în folosul terților,
a unei game variate de bunuri (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poștă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.

───────

(210) M 2021 04961
(151) 29/06/2021
(732) L'OREAL SA, 14, RUE ROYALE,

PARIS, 75008, FRANȚA
(740) MILMARK DESIGN SRL, STR.

CHEIUL DÂMBOVIŢEI, NR. 26,
VILA C42, CAMERA 1, JUD.ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
VICHY LABORATOIRES.

Sănătatea este vitală.
Începe cu pielea ta

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

3. Produse cosmetice, preparate nemedicinale
pentru îngrijirea pielii.

───────

(210) M 2021 04962
(151) 29/06/2021
(732) ALEXANDRU-MARIAN RADU,

STR. 11 IUNIE, NR. 65 B, AP.
5, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA
VALENTIN LICXANDRU,
STR. SERGENT APOSTOL
CONSTANTIN, NR. 16, ET. 7, AP.
710, SECTOR 6, BUCURESTI,
061461, ROMANIA

(540)
CONSERVATORUL

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

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

───────
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(210) M 2021 04963
(151) 29/06/2021
(732) SC ASTER ASIST SRL, ALEEA

BIRSEI, NR. 5, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

aster asist IRON EMOTION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

6. Materiale metalice pentru edificare și
construcții, construcții transportabile metalice,
mici articole de fierărie, containere metalice
pentru depozitare sau transport
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații

───────

(210) M 2021 04964
(151) 29/06/2021
(732) OUTFIT TECHNOLOGIES SRL,

STR. D.I. MENDELEV NR.33, ETAJ
1, APARTAMENT 2C, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

the Outfit

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07

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

9. Huse adaptate pentru aparate de fotografiat,
ochelari (optică), lentile pentru ochelari, rame
de ochelari, ochelari de soare, software de
calculator descărcabil (programe), software de
calculator descărcabil, software de calculator
pentru estimarea costurilor, software descărcabil
sub formă de aplicație mobilă pentru comenzi și
livrare, publicații electronice descărcabile, huse

pentru laptopuri, huse pentru telefoane, huse
pentru tablete.
18. Geamantane, portofele, curele din piele,
genți, genți pentru sport, gentuţe cosmetice.
25. Îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Servicii de comerț cu ridicata și cu
amănuntul, în special servicii de comerț pe
bază de comandă poștală (inclusiv online) cu
produse din piele si imitații din piele, genți, valize,
rucsacuri, îmbrăcăminte, încălțăminte, articole
care servesc la acoperirea capului, ochelari
sport și ochelari de soare, bijuterii, ceasuri,
umbrele, produse pentru îngrijirea picioarelor,
produse pentru îngrijirea încălțămintei, accesorii
de modă, articole pentru gimnastică și sport,
textile de uz menajer.
40. Retușarea îmbrăcămintei, croitorie, cusut
artizanal și croitorie, lustruirea textilelor.
41. Publicare de texte altele decât cele
publicitare, editare de publicații altele decât cele
publicitare, publicare de cataloage, organizarea
de parade de modă pentru amuzament,
organizare de evenimente recreative, publicare
de publicații periodice.
42. Design de accesorii de modă, design
vestimentar pentru terți, servicii de design
vestimentar, servicii de consultanță în design
vestimentar, furnizare de informații despre
servicii de design vestimentar, furnizarea
accesului temporar la software de divertisment
interactiv nedescărcabil, furnizarea accesului
temporar la software cu autentificare unică
online, nedescărcabil.
45. Servicii de stilism vestimentar personalizat,
consiliere personalizată de stilism vestimentar,
închiriere de articole vestimentare de gală,
informare cu privire la modă, servicii de
consiliere personală în materie de modă,
închiriere de ţinute de seară.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
29/06/2021

(210) M 2021 04965
(151) 29/06/2021
(732) WPS SECURITY GUARD SRL,

STR. NELU ARISTIDE DRAGOMIR
NR.28, AP.3, JUD. ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

(740) LABIRINT AGENTIA DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. CORIOLAN PETREANU
NR.28, JUD. ARAD, ARAD, 310151,
ARAD, ROMANIA

(540)

WPS Security Guard

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.24; 26.01.02

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

39. Servicii de transport securizat de bunuri și
persoane, depozitare.
45. Servicii de investigații, de supraveghere, de
pază și protecție a bunurilor, a persoanelor și
colectivitățiilor, servicii de agenții de detectivi
și activități specifice de detectivistică, escortă,
supraveghere nocturnă, cercetări și anchete
privind persoanele dispărute, consultanță în
materie de pază și securitate, pază contra
incendiilor, servicii de monitorizare (pază) și
intervenție sisteme de pază și securitate.

───────

(210) M 2021 04966
(151) 29/06/2021
(732) MagnaPharm Marketing &

Sales Romania SRL, STR.
AVIATOR POPIŞTEANU NR. 54A,
CLĂDIREA 2, ETAJ 7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODĂ NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, BUCUREŞTI, 040152,
ROMANIA

(540)

oftalmocare

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#0ae8c8), alb (HEX #ffffff), negru (HEX
#1c1c1c)

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

5. Preparate medicale, preparate pentru scopuri
medicale, adjuvanți în scopuri medicale.
35. Publicitate, marketing, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, strângerea
la un loc în folosul terților a unei game
variate de bunuri (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vadă și să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri prin
intermediul site-urilor web, promovare în mediul
online, furnizarea de informații comerciale prin
intermediul unui site web.
42.  Servicii informatice referitoare la protecția
programelor, gestionarea site-uri web și rețele
de socializare, gestionare pagini web și rețele
de socializare, gestionare platforme web și rețele
de socializare, servicii științifice și tehnologice,
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea.

───────
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(210) M 2021 04967
(151) 29/06/2021
(732) RISEN ENERGY CO., LTD,

TASHAN INDUSTRIAL ZONE,
MEILIN STREET, NINGHAI,
NINGBO, ZHEJIANG, 315000,
CHINA

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY SRL,
STRADA GEORGE CALINESCU,
NR. 52A, AP. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011694, ROMANIA

(540)

risen

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.01.03; 26.04.09

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

35. Furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, marketing, consultanţă privind
strategiile de comunicare în publicitate, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de
bunuri şi servicii pentru alte afaceri), închirierea
de standuri de vânzare, dezvoltare de concepte
publicitare, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, negocierea
contractelor de afaceri pentru terți, închirierea
de mașini și echipamente de birou, consultanță
în managementul afacerilor, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
consultanţă în domeniul managementului
personalului, promovarea vânzărilor pentru
terți, servicii de agenție de import-export,
consultanță în organizarea afacerilor, asistenţă
în managementul afacerilor, publicitate, furnizare
de reclame.

───────

(210) M 2021 04968
(151) 29/06/2021
(732) SC EDITURA FRONTIERA SRL,

STR. DRUMUL POTCOAVEI, NR.
60E, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
729964, ROMANIA

(540)

Editura Frontiera

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15; 02.05.03;
09.07.25

(591) Culori revendicate:gri ( Hex #404041),
mov (Hex #52424D), verde (Hex
#ADA79B), gri( Hex#DDDBD7),
roz (Hex #8E4861), albastru (Hex
#6c9bd9), portocaliu (Hex #db8d51)

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2021 04969
(151) 29/06/2021
(732) DANIEL POPA, STR. RAUL

DOAMNEI, NR. 6A, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
bili

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, analiză de preț, cotații de
preț pentru produse sau servicii, comandă
computerizată de stoc, comenzi de achiziție
(prelucrare administrativă pentru -), furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, intermedierea
contractelor de cumpărare și vânzare pentru
terți, prelucrare administrativă de comenzi de
marfă, prelucrare administrativă de comenzi de
achiziție plasate prin telefon sau calculator,
prelucrare administrativă de comenzi de
achiziție computerizate, prelucrare electronică
a comenzilor, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii de comenzi
online, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de asistență administrativă
și prelucrare de date, servicii de vizualizare
și accesare a facturilor, servicii de facturare,
prelucrarea administrativă a datelor, prelucrare
de date, sistematizare și management, întocmire
de documente comerciale, compilare de baze de
date computerizate, compilare de date statistice,
administrare și compilare de baze de date
computerizate, compilare și sistematizare de
informații în baze de date.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
organizare de tranzacții financiare, realizare de
tranzacții financiare, servicii de intermediere
financiară, tranzacții și transferuri financiare,
servicii de plată, prelucrare electronică a
plăților prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare, procesarea plăților, procesarea
operațiunilor de plată pe internet, procesare
electronică de plăți, realizarea de operațiuni
financiare online, realizarea de operațiuni de
plată fără numerar, servicii de administrare a
plăților, servicii de portofel electronic (servicii de

plăți), servicii de debitarea conturilor, servicii de
plată electronică, servicii de transfer monetar,
servicii de transfer de bani, servicii de preplată,
transfer electronic de fonduri, servicii referitoare
la debit direct, servicii pentru tranzacții de plată
cu cardul, servicii pentru executarea tranzacțiilor
financiare, tranzacții monetare, transferuri de
fonduri, tranzacții electronice de debitare.
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, software
ca serviciu (saas), dezvoltare de sisteme
pentru prelucrarea de date, dezvoltare de
sisteme pentru stocarea de date, dezvoltare de
sisteme pentru transmisia de date, servicii de
găzduire, software ca și serviciu și închiriere
de software, platformă ca serviciu (paas),
platformă ca serviciu (paas) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje, servicii
de transfer de date, proiectare de sisteme de
stocare a datelor, proiectare și dezvoltare de
sisteme informatice, consultanță it, servicii de
consiliere și asigurare de informații.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii de preparare a alimentelor, rezervări
pentru restaurante și mese, furnizarea de
informații cu privire la restaurante, furnizare de
recenzii de restaurante și baruri, servicii de
rezervare a meselor, servicii de informare privind
restaurantele.

───────

(210) M 2021 04970
(151) 29/06/2021
(732) MEDIA TASK CONSULT SRL,

STR. CULTUL PATRIEI NR
18, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
ECO FEST

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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9. Reviste electronice descarcabile, ziare
electronice descărcabile, publicații electronice
descărcabile, broșuri electronice descărcabile,
cărți audio descarcabile, echipamente de
radiodifuziune, dispozitive de afișare, receptoare
de televiziune și dispozitive pentru film și video
16. Comunicate de presă tipărite, reviste
(publicații periodice), hârtie pentru reviste,
cataloage, ziare, carti, broșuri tipărite, articole de
papetarie si accesorii educative.
35. Publicitate în reviste, broșuri și ziare,
realizarea abonamentelor la cărți, reviste,
ziare, promovare a vânzărilor de produse
promoționale în reviste, carti si ziare, furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice,
ziare și reviste, editare și actualizare de texte
publicitare, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrari de birou, servicii
de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul şi
prin intermediul reţelelor informatice mondiale
de reviste electronice, ziare electronice
descărcabile, publicații electronice descărcabile,
broșuri electronice descărcabile, cărți audio,
echipamente de radiodifuziune, dispozitive de
afișare, receptoare de televiziune și dispozitive
pentru film și video, servicii de vânzare cu
ridicata şi cu amănuntul şi prin intermediul
reţelelor informatice mondiale de comunicate
de presă tipărite, reviste (publicații periodice),
hârtie pentru reviste, cataloage, ziare, carti,
broșuri tipărite, articole de papetarie si
accesorii educative, publicitate radiofonică si
de televiziune, producție de reclame radio,
căutare de sponsorizare, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, publicitate, inclusiv promovare de
produse și servicii ale terților prin sponsorizare
și contracte de licență referitoare la evenimente
sportive internaționale, consultanță cu privire
la căutarea de sponsori, realizare de expoziții
comerciale în domeniul automobilelor.
38. Servicii ale agențiilor de presă (transmitere
de știri), radiocomunicații, servicii de informare
prin radio, transmisie tv prin internet, servicii de
difuzare video, audio și tv.
41. Editare de publicații altele decat cele
publicitare, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, publicare de ziare,
periodice, carti si reviste, difuzare de reportaje
de către agenții de știri, servicii de prezentatori
de radio și de televiziune, servicii de programe
de știri pentru radio sau televiziune, divertisment
de radio și televiziune, producție de programe tv,
publicare online de ziare electronice, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, organizare
de evenimente sportive și de competiții sportive,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,

organizare de concursuri sportive, furnizare de
instalații pentru evenimente sportive, competiții
sportive și de atletism și programe de decernare
de premii, organizare de competiții și ceremonii
de decernare de premii, servicii culturale, servicii
educationale, servicii de divertisment, servicii de
tabere sportive, furnizarea de facilităţi sportive,
închirierea de terenuri de sport, închirierea
de echipament sportiv, cu exceptia vehiculelor,
servicii de predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, furnizare de divertisment
de televiziune, cronometrarea evenimentelor
sportive, servicii de parcuri de amuzament,
rezervarea locurilor pentru spectacole /
concursuri, antrenare (instruire), servicii de
club (divertisment sau educaţie), servicii de
impresar, educatie fizica, servicii de instruire
practica, prezentarea prestaţiilor live, antrenări
pentru competiții automobilistice, organizare de
competiții referitoare la vehicule cu motor,
organizare de evenimente automobilistice.
45. Acordarea de drepturi de licență pentru
programe, producții și formate de televiziune,
video și radio (servicii juridice).

───────

(210) M 2021 04971
(151) 29/06/2021
(732) MACOVEI SIMONA-DANIELA,

STR. LIVEZILOR NR. 16B, SAT
MOGOŞOAIA, JUD. ILFOV,
COMUNA MOGOŞOAIA, ILFOV,
ROMANIA

(540)
adela Ce-i al tău e şi al meu

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

16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fîrî caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare (tipărituri).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, organizare de târguri şi expoziţii
în scop comercial, publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau TV )programe şi generice radio şi
sau TV), consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe Internet (Internet chatrooms).
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41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi situ-ri web, furnizarea de motoare de
căutare pe Internet.

───────

(210) M 2021 04972
(151) 29/06/2021
(732) MACOVEI SIMONA-DANIELA,

STR. LIVEZILOR NR. 16B, SAT
MOGOŞOAIA, JUD. ILFOV,
COMUNA MOGOŞOAIA, ILFOV,
ROMANIA

(540)
Simona Macovei

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

16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fîrî caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare (tipărituri).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, organizare de târguri şi expoziţii
în scop comercial, publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau TV )programe şi generice radio şi
sau TV), consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe Internet (Internet chatrooms).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi situ-ri web, furnizarea de motoare de
căutare pe Internet.

───────

(210) M 2021 04973
(151) 29/06/2021
(732) EVOLUTION PREST SYSTEMS

SRL , BDUL. 1 DECEMBRIE 1918
NR. 20, BL.2T, SC. 1, ET. 7, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL , STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, ET.2, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 040558, ROMANIA

(540)

LIBER LA TESTARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04

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

35. Publicitate, organizare de expoziții și târguri
comerciale, prezentare de produse, prezentare
de produse în scop publicitar, prezentare de
produse în scopuri promoționale, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul.

───────

(210) M 2021 04974
(151) 29/06/2021
(732) EUROPACKING AMBALAJE SRL,

STR. PAVEL CEAMUR NR. 4,
TARLAUA 19/10 PARCELA 7, LOT
1, C1- HALĂ DEPOZITARE CU
SPAŢII BIROURI CU REGIM DE
ÎNĂLŢIME P + 1E, JUD. ILFOV,
POPEŞTI LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
TEONA

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinţilor, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
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preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 04975
(151) 29/06/2021
(732) EMI EQUIPEMENT

MAINTENANCE INDUSTRIE SRL,
SAT CATEASCA NR. 428, JUD.
ARGES, COMUNA CATEASCA,
ARGEȘ, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STRADA POVERNEI NR 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010641, ROMANIA

(540)

EMi

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

6. Constructii metalice, ferestre metalice, uși
și ferestre din metal, porți rulante metalice,
uși metalice, cadre metalice (construcții),
feronerie pentru construcții, construcții metalice
prefabricate, structuri metalice pentru construcții,
rame metalice pentru construcții, garnituri
metalice pentru construcții, ferestre luminatoare
(metalice) pentru utilizare în construcții,
materiale de construcții (metalice) sub formă
de panouri, căptușeli metalice pentru pereți
(construcții), scări din metal pentru construcții,
structuri și construcții metalice transportabile,
usi, porti, ferestre si jaluzele pentru ferestre
din metal, accesorii metalice pentru ferestre,
dispozitive de închidere pentru ferestre,
neelectrice, dispozitive de protecție din metal
pentru ferestre, dispozitive pentru deschiderea,
închiderea și suspendarea ferestrelor tip
ghilotină, ferestre din aluminiu, încuietori
metalice pentru tocuri de ferestre, împrejmuiri

metalice pentru ferestre, role de ferestre
metalice, șine din metal pentru ferestre, rulouri
metalice pentru ferestre, zăvoare metalice
pentru porți, porți de fier, uși metalice antifoc,
uși metalice basculante, încuietori pentru
uși metalice, uși glisante metalice, cadre
metalice pentru uși, grătare de aerisire metalice
pentru uși, dispozitive de închidere pentru
uși (neelectrice), accesorii din metal pentru
mânere de uși, uși rulante din metal, accesorii
de siguranță din metal pentru uși, accesorii
de fixare din metal pentru geamuri, cheiuri
din metal, prefabricate, platforme (structuri)
metalice, bariere din metal, dispozitive metalice
de închidere, materiale de construcții și elemente
din metal, garduri și panouri metalice, garduri
metalice, grilaje metalice, scări și schele
metalice, scări pliante și scări mobile din metal,
rampe metalice (structuri), jaluzele metalice,
rulouri (exterioare) din metal, pereți metalici,
paravane metalice (pereți despărțitori), panouri
modulare din metal pentru pereți, balustrade
metalice, încuietori metalice, încuietori și chei
metalice, șine glisante din metal, site metalice
(altele decât cele de mobilier), cabine din metal,
mânere metalice, paravane metalice mobile
(structuri), obloane metalice pentru siguranță,
obloane metalice de interior, rampe metalice
pentru docuri, profiluri metalice, balamale
metalice, butuci de închidere din metal, accesorii
din metal pentru tâmplărie, articole de fierărie,
poduri (structuri metalice), pene metalice (altele
decât cele pentru utilizare în domeniul maritim),
bare metalice, bazine (construcții metalice),
tunele din metal, pasarele metalice, acoperiri
metalice.
7. Platforme de lucru autopropulsate, platforme
elevatoare, elevatoare mecanice și pneumatice,
aparate de ridicare și de înălțare, elevatoare
și scări rulante, rampe de ridicare, mecanisme
de deschidere și închidere, sistem electronic de
închidere de uși, porti si ferestre, dispozitive de
închidere pentru ferestre, electrice, dispozitive
hidraulice pentru închiderea ușilor si portilor,
aparate electrice pentru uși si porti automate,
motoare electrice folosite la uși, porti si ferestre,
dispozitive hidraulice de acționare a porților,
dispozitive electrice de acționare a porților, mese
de ridicare (maşini), dispozitive de ridicare,
poduri rulante, echipamente pentru manipularea
materialelor.
19. Scări nemetalice, ferestre nemetalice,
geamuri pentru ferestre, uși, porți, ferestre
și cadre nemetalice pentru ferestre, grilaje
pentru ferestre (nemetalice), obloane externe
pentru ferestre nemetalice, cadre (nemetalice)
pentru ferestre, panouri cu ferestre (cadre
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nemetalice) utilizate în construcții, materiale
de construcții nemetalice, șine, nu din metal,
pentru îngrădit, uși nemetalice, rame de uși
(nemetalice), construcții nemetalice, platforme
nemetalice, rampe care sunt structuri din
materiale nemetalice, pereți (nemetalici), pereți
mobili nemetalici, cadre nemetalice pentru pereți
despărțitori, pereți cortină, nu din metal, panouri
nemetalice, panouri de gard nemetalice, porți
de securitate, nu din metal, garduri nemetalice,
construcții (nemetalice) sub formă de cabine,
cadre (nemetalice) pentru fațadele magazinelor,
balustrade nemetalice, bariere mobile pentru
trafic, nu din metal, bariere de prevenire
a pericolelor (nemetalice, structuri fixe),
rulouri antiefracție din materiale nemetalice,
rulouri exterioare din plastic, paravane
nemetalice folosite ca materiale de construcții,
jaluzele nemetalice, obloane nemetalice, grilaje
(nemetalice), cheiuri prefabricate nemetalice,
profiluri pentru ferestre, poduri (structuri) altele
decât cele din metal, bare de ranforsare, nu
din metal, pasarele nemetalice, materiale pentru
placare nemetalice, lambriuri nemetalice pentru
construcții.
35. Servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la materiale de construcții, servicii de
coordonare de proiecte de afaceri pentru
proiecte de construcții, servicii de comerţ cu
ridicata, cu amănuntul sau on-line cu privire
la dispozitive de inchidere, paravane, garduri,
scări, grilaje, porți, uși, ferestre, sisteme de
inchidere manuale sau automate, mecanisme
manuale sau automate de închidere, platforme
metalice și nemetalice, marketing de produse,
servicii de gestionare a afacerilor în legătură
cu comerțul electronic, servicii publicitare pentru
dispozitive de inchidere, paravane, garduri,
scări, grilaje, porți, uși, ferestre, sisteme de
inchidere manuale sau automate, mecanisme
manuale sau automate de închidere, platforme
metalice și nemetalice, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la închideri industriale (în
special porţi suple, porţi secţionale, porţi rapide,
uşi metalice, uşi antifoc, porţi de garaj, porţi
acces, orice alte porţi şi uşi, garduri şi orice fel
de împrejmuiri, rame egalizare), închideri, porţi,
uşi, împrejmuiri pentru uz neindustrial (locuinţe),
managementul proiectelor de afaceri.
37. Servicii de construcţie de ecluze, instalare
de uși, porti și ferestre, instalare de
dispozitive pentru deschiderea și închiderea
ușilor, portilor si ferestrelor, servicii de întreținere
și reparații privind dispozitivele de uși si porti
automate, servicii de întreținere și reparații
cu privire la închizătoare de uși, porti si
ferestre, lustruirea, instalarea, întreținerea și

repararea geamurilor, ferestrelor, usilor, portilor
și jaluzelelor, întreținere de ferestre, porti si
usi, servicii de întreținere și de reparare
prestate de un meșter, reparații în construcții,
furnizare de informații privind construire,
reparare și întreținere de clădiri, servicii de
instalare de elevatoare și lifturi, servicii de
construcții, servicii ale geamgiilor, servicii de
informații și consultanță cu privire la construcții,
managementul proiectelor de construcție pe
șantier, supravegherea construcțiilor incluse în
proiecte de inginerie civilă, întreținere și reparare
de instalații de securitate, service și reparare
de platforme de lucru elevatoare, închirieri
de platforme de lucru, servicii de instalare a
platformelor de lucru și de construcție, instalare
de echipamente hidraulice, servicii consultative
privind instalarea de echipamente hidraulice,
instalare de echipamente pentru automatizarea
clădirilor, servicii de întreținere și reparații privind
barierele automate, închiriere de echipamente
de construcții, închiriere de scări, închiriere
și întreținere de platforme de lucru, închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții, demolări, curățenie și întreținere.

───────

(210) M 2021 04977
(151) 29/06/2021
(732) SC MEDIAFAX GROUP SA, STR.

GHEORGHE POLIZU NR. 58-60,
CAMERA 3, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

ZF Investiţi în România

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
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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,
panouri publicitare din hârtie sau carton, albume,
almanahuri, invitații (papetărie), acuarele/culori
acrilice (picturi), machete arhitecturale, atlase,
pungi (plicuri, săculeți) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, bannere din hârtie, schițe/
planuri, suporturi pentru cărti, cărți broșate,
semne de cărți, cărți, ambalaje pentru sticle
din hârtie sau carton, învelitori pentru sticle
din carton sau hârtie, cutii din hârtie sau
carton, fanioane din hârtie, calendare, pânze
pentru picturi, tuburi din carton, cataloage,
carduri/cartele din plastic, hârtie sau carton,
cromolitografii (în mai multe culori)/crom,
planșete cu clame (pentru hârtii), clipsuri de
birou/capse de birou, clipsuri pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), suporturi
de pahare din hârtie, coperți (papetărie)/
învelitori (papetărie), dosare pentru documente
(papetă rie), blocuri de desen, planșete pentru
desen, gravuri, plicuri (papetărie), figurine din
hârtie/statuete din hârtie, dosare (rechizite de
birou), stegulețe din hârtie, fluturași publicitari,
mape pentru hârtii/dosare din plastic pentru
hârtii, formulare, tipărite, hărți geografice,
tipărituri grafice, reproduceri grafice, reprezentă
ri grafice, felicitări (tipărite), șervețele din
hârtie, etichete din hârtie sau carton, lucrări
de artă litografic, litografii, bibliorafturi pentru
manipularea foilor detașabile/ bibliorafturi cu
inele, reviste (publicații periodice), manuale/
ghiduri (manuale), suporturi pentru ecusoane
(rechizite de birou), buletine informative, ziare,
agende, rechizite de birou, cu excepția
mobile, numere (caractere), carnete de notițe
(papetărie), tablouri (picturi), cu sau fără ramă,
broșuri, foi de hârtie (papetărie), ecusoane cu
nume (articole de birou), hârtii pentru pictură
și caligrafie, prespapieruri, hârtie pergament,
penare/cutii pentru stilouri, publicații periodice,
gravuri fotografice, suporturi de fotografii,
fotografii (tipărite), ilustrații, placarde din hârtie
sau carton, portrete, timbre poștale, cărți
poștale, postere, orare tipărite, materiale tip
ărite, publicații tipărite, cupoane tipărite, partituri
muzicale tipărite, forme de tipar, caractere
tipografice, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), tipărituri (gravuri), prospecte,
ștampile de sigilare, sigilii cu pecete, sigilii
(ștampile), benzi autoadezive pentru papetărie
sau de uz casnic, etichete de securitate (sigilii din
hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie sau
carton, șabloane (papetărie), matrițe, abțibilduri

(papetărie), caractere (numere și litere)/litere
(caractere), tăblițe de scris, hârtie de scris, truse
cu instrumente de scris (papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), instrumente de
scris.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
servicii de agenție de publicitate, închirierea
spațiului publicitar, publicitate prin poștă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producția de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare), ținerea
evidenței contabile/contabilitate, asistență în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, informații în domeniul
afacerilor, furnizarea de informații de afaceri
prin intermediul unui site web, servicii de
intermediere afacerilor cu privire la cu potrivirea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, servicii de
agenție de informații comerciale, asistență
privind managementul comercial sau industrial,
informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
administrare comercială privind licențierea
bunurilor și serviciilor aparținând terț ilor,
furnizarea de informații de contact comerciale și
de afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informații competitive, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, proiectarea de materiale
publicitare, publicitate directă prin poștă,
răspândirea materialelor publicitare, prognoze
economice, managementul interimar al afacerii,
studii de marketing. servicii de informații
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relații media, servicii
de comunicații corporative, închiriere de
echipament de birou în spații pentru co-
working, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
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pentru terți, negocierea contractelor de afaceri
pentru terți, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, stabilirea abonamentelor la ziar
pentru terți, închiriere de echipamente şi
mașini de birou, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, furnizarea unei piețe
comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de comerț
online cu amănuntul pentru muzica digitală
descărcabilă, sondaje de opinie, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare (asistență de afaceri),
publicitate cu plata per click: consultanță
în domeniul managementul, consultanță
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comerţ cu amănuntul, promovarea bunurilor
și serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
și datelor scrise, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public țintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicații, servicii care constau în
general în difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor și imaginilor, informații despre
telecomunicații, servicii de agenție de presă,
furnizarea de forumuri online, furnizarea
canalelor de telecomunicații pentru serviciile
de teleshopping, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, servicii de rutare
și joncțiune pentru telecomunicații, servicii
de teleconferință, difuzarea prin intermediul
televizorului, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferință, servicii de poștă vocală,
transmisia fără fir (wireless).
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,

servicii oferite de academii (educație),
organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea și susținerea de concerte,
organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, servicii
culturale, educaționale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, transfer de know-
how (instruire), distribuție de filme, sevicii de
editare video pentru evenimente, regizarea de
filme, altele decât filmele publicitare, dublări,
informații despre educație, tehnoredactare
computerizată electronică, informații despre
divertisment, producții de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, microfilmare, servicii
de studiouri de film, producția de muzică, servicii
de reporteri de știri, publicarea online a cărților
și jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzica, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
fotografie, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestațiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărților, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
informații despre posibilitățile de recreere,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele
decât cele publicitare, subtitrare, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video/închirierea camerelor de filmat, scrierea de
texte altele decât textele publicitare.

───────
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(210) M 2021 04979
(151) 29/06/2021
(732) NATURALIS SRL, SOSEAUA

CHITILEI NR. 60, CORP 1-C30,
ETAJ 1, BIROU 6, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

naturalis inteligenţa naturii
Septocalmin Islandica

(531) Clasificare Viena:
05.05.21; 26.11.05; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15

(591) Culori revendicate:verde (R 0 G 168
B 89, R0 G166 B81), galben (R 255
G 242 B 18), roşu (R193 G39 B45),
turcoaz (R0 G176 B171)

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor,
ceară dentară, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, acetaţi pentru scopuri farmaceutice,
acizi pentru scopuri farmaceutice, preparate
pentru tratarea acneei, aconitină, benzi
adezive pentru scopuri medicale / leucoplasturi
pentru scopuri medicale, adezivi pentru
protezele dentare, adjuvanţi pentru scopuri
medicale, preparate pentru purificarea aerului,
preparate pentru odorizarea aerului, alimente
albuminoase pentru scopuri medicale, preparate
albuminoase pentru scopuri medicale, alcool
pentru scopuri farmaceutice, aldehide pentru
scopuri farmaceutice, alginaţi pentru scopuri
farmaceutice, ioduri alcaline pentru scopuri
farmaceutice, alcaloizi pentru scopuri medicale,

lapte de migdale pentru scopuri farmaceutice,
preparate din aloe vera pentru scopuri
farmaceutice, acetat de aluminiu pentru
scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri veterinare,
anestezice, analgezice, scoarţă de angostura
pentru scopuri medicale, produse pentru
spălarea animalelor (insecticide), preparate anti-
urice, săpun antibacterial, loţiune antibacteriană
pentru spălarea mâinilor, antibiotice, preparate
anticriptogamice, pilule antioxidante, preparate
antiparazitare, zgărzi antiparazitare pentru
animale, bumbac antiseptic, antiseptice,
supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, pilule pentru suprimarea apetitului,
bumbac aseptic, ceai anti-astmatic, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi / scutece pentru bebeluşi, scutece-
chiloţel pentru bebeluşi, otrăvuri bacteriene,
preparate bacteriene pentru uz medical şi
veterinar, preparate bacteriologice pentru uz
medical şi veterinar, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, bandaje pentru pansament, scoarţe
pentru scopuri farmaceutice, preparate de
baie pentru scopuri medicale, săruri de baie
pentru scopuri medicale, bicarbonat de sodiu
pentru scopuri farmaceutice, biocide, preparate
biologice pentru scopuri medicale, preparate
biologice pentru scopuri veterinare, culturi de
ţesuturi biologice pentru scopuri medicale,
culturi de ţesuturi biologice pentru scopuri
veterinare, preparate pe bază de bismut
pentru scopuri farmaceutice, subnitrat de bismut
pentru scopuri farmaceutice, tampoane pentru
alăptat, brom pentru scopuri farmaceutice,
preparate bronhodilatatoare, perniţe pentru
protecţia monturilor, produse secundare
rezultate din procesarea cerealelor pentru
scopuri dietetice sau medicale, caşete pentru
scopuri farmaceutice, catechu pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru caloase, calomel
(fungicid), ulei de camfor pentru scopuri
medicale, camfor pentru scopuri medicale,
dulciuri, medicinale/bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
capsule pentru medicamente, carbolineum
(antiparazitar), ulei de ricin pentru scopuri
medicale, substanţe pentru spălarea vitelor
(insecticide), creioane caustice, substanţe
caustice pentru scopuri farmaceutice, lemn
de cedru destinat utilizării ca repelent
pentru insecte, esteri de celuloză pentru
scopuri farmaceutice, eteri de celuloză pentru
scopuri farmaceutice, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, preparate chimice pentru scopuri
farmaceutice, preparate chimice pentru scopuri
medicale, preparate chimice pentru scopuri
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veterinare, reactivi chimici pentru scopuri
medicale sau veterinare, preparate chimico-
farmaceutice, gumă de mestecat pentru scopuri
medicale, preparate pentru degerături, chinolină
pentru scopuri medicale, cloroform, ulei din
ficat de cod, colagen pentru scopuri medicale,
colir, comprese, scoarţă de condurango pentru
scopuri medicale, soluţii pentru lentilele de
contact / soluţii pentru utilizare cu lentilele de
contact, preparate pentru curăţarea lentilelor
de contact, spray-uri de răcire pentru scopuri
medicale, inele pentru bătăturile picioarelor,
remedii pentru bătături, bumbac pentru scopuri
medicale, beţişoare din bumbac pentru
scopuri medicale, cremă de tartru pentru
scopuri farmaceutice, creozot pentru scopuri
farmaceutice, scoarţă de croton, culturi de
microorganisme pentru uz medical sau veterinar,
curara, decocturi pentru scopuri farmaceutice,
abrazivi dentari, lac dentar, masticuri dentare,
deodorante, altele decât cele pentru uz
uman sau veterinar, depurative, preparate
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
preparate pentru distrugerea putregaiului,
detergenţi pentru scopuri medicale, pâine
pentru diabetici adaptată uzului medical,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale, reactivi pentru diagnosticarea
markerilor pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri veterinare,
scutece pentru animalele de companie,
diastază pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, suplimente dietetice cu efect cosmetic,
alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, băuturi dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, substanţe dietetice adaptate
pentru uz medical, digestive pentru scopuri
farmaceutice, digitalină, ulei de dill (mărar)
pentru scopuri medicale, săpun dezinfectant,
preparate pentru spălat de uz medical,
pansamente, medicale, medicamente pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri medicale, preparate enzimatice pentru
scopuri veterinare, suplimente enzimatice,
enzime pentru scopuri medicale, enzime pentru
scopuri veterinare, corn de secară pentru
scopuri farmaceutice, esteri pentru scopuri
farmaceutice, eteri pentru scopuri farmaceutice,
eucaliptol pentru scopuri farmaceutice, eucalipt
pentru scopuri farmaceutice, extracte de hamei
pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru
facilitarea creşterii dinţilor, febrifuge, fenicul
pentru scopuri medicale, fermenţi pentru scopuri
farmaceutice, cutii de prim-ajutor, umplute, faină
de peşte pentru scopuri farmaceutice, făină
pentru scopuri farmaceutice / făină nerafinată
pentru scopuri farmaceutice, flori de sulf
pentru scopuri farmaceutice, preparate pentru

distrugerea insectelor zburătoare, alimente
pentru bebeluşi, aldehidă formică pentru
scopuri farmaceutice, alimente uscate prin
îngheţare adaptate pentru scopuri medicale /
alimente, liofilizate adaptate pentru scopuri
medicale, carne uscată prin îngheţare adaptată
pentru scopuri medicale / carne liofilizată,
adaptată pentru scopuri medicale, unguent
pentru degerături de uz farmaceutic, preparate
de afumare pentru scopuri medicale, acid
galic pentru scopuri farmaceutice, gumă-
gutta pentru scopuri medicale, gaze pentru
scopuri medicale, tifon pentru pansamente,
gelatină pentru scopuri medicale, genţiană
pentru scopuri farmaceutice, germicide, glucoză
pentru scopuri medicale, glicerină pentru
scopuri medicale, glicerofosfaţi, grăsimi pentru
scopuri medicale, grăsimi pentru scopuri
veterinare, gaiacol pentru scopuri farmaceutice,
gumă pentru scopuri medicale, balsam de
gurjun pentru scopuri medicale, hematogen,
hemoglobină, preparate pentru hemoroizi,
creioane hemostatice, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicinale, extracte din plante
pentru scopuri medicale, alimente omogenizate
adaptate pentru scopuri medicale, hormoni
pentru scopuri medicale, hidrastină, hidrastinină,
cloral hidrat pentru scopuri farmaceutice,
peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale,
imunostimulante, compoziţii pentru sugari,
repelent pentru insecte, repelent pentru insecte
pe bază de tămâie, şampoane insecticid
pentru animale, soluţii veterinare insecticide
pentru spălat, insecticide, ioduri pentru scopuri
farmaceutice, iod pentru scopuri farmaceutice,
iodoform, muşchi irlandez pentru scopuri
medicale, izotopi pentru scopuri medicale,
jalapă, jujubă, medicinală, făină lactată pentru
bebeluşi, preparate pentru exterminarea larvelor,
laxative, apă de plumb / apă goulard, lecitină
pentru scopuri medicale, preparate tratament
pentru păduchi (pediculicide), alifii, seminţe de
in pentru scopuri farmaceutice, faină din seminţe
de in pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de seminţe de in, suplimente
dietetice pe bază de ulei din seminţe de in,
fibre pentru scopuri medicale, lemn dulce pentru
scopuri farmaceutice, loţiuni pentru scopuri
farmaceutice, loţiuni pentru scopuri veterinare,
lupulină pentru scopuri farmaceutice, magnezie
pentru scopuri farmaceutice, malţ pentru scopuri
farmaceutice, băuturi din lapte de malţ pentru
scopuri medicale, scoarţă de mangrovă pentru
scopuri farmaceutice, produse pentru spălarea
ochilor cu conţinut medicamentos, hrană
pentru animale cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
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medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loţiuni de păr medicamentoase,
şampoane uscate medicamentoase, şampoane
medicamentoase pentru animalele de companie,
săpun cu conţinut medicamentos, lumânări
de masaj pentru scopuri terapeutice, alcool
medicinal, nămol medicinal / sediment medicinal
(nămol), infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, rădăcini
medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creşterea părului, cutii
medicinale, portabile, umplute, medicamente
pentru ameliorarea constipaţiei, medicamente
pentru uz stomatologic, medicamente de uz
uman, medicamente de uz veterinar, apă de
roiniţă pentru scopuri farmaceutice, mentol,
alifii mercuriale, preparate din microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fermenţi lactici
pentru scopuri farmaceutice, zahăr din lapte
pentru scopuri farmaceutice / lactoză pentru
scopuri farmaceutice, grăsime pentru mulgere,
ape minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, suplimente alimentare pe bază
de minerale, mentă pentru scopuri farmaceutice,
moleschin pentru scopuri medicale, preparate
împotriva moliilor, hârtie împotriva moliilor, apă
de gură pentru scopuri medicale, nămol pentru
băi, ulei de muştar pentru scopuri medicale,
muştar pentru scopuri farmaceutice, plasturi
cu muştar / cataplasme cu muştar, scoarţă
de mirobolan pentru scopuri farmaceutice,
scutece pentru incontinenţă, narcotice, nervine,
gumă cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant
în renunţarea la fumat, plasturi cu nicotină
pentru utilizare ca adjuvant în renunţarea la
fumat, capsule din dendrimer pe bază de
polimeri pentru farmaceutice., saltele pentru
schimbarea bebeluşului, de unică folosință,
scutece de înot, reutilizabile, pentru bebeluși/
scutece de înot, reutilizabile, pentru bebeluși,
materiale injectabile de umplutură dermică.,
scutece de înot, de unică folosință, pentru
bebeluși/ scutece de înot, de unică folosință,
pentru bebeluși, bureţi contraceptivi, stickuri
contra durerilor de cap, geluri de masaj
pentru scopuri medicale, pastă de dinţi
medicinală, umpluturi pentru cavități osoase
formate din țesuturi vii, cilindri pentru oxigen,
cu conținut, pentru uz medical, cannabis pentru
scopuri medicale/ marijuana pentru scopuri
medicale, brăţări impregnate cu repelenti pentru
insecte, preparate nutraceutice pentru scopuri
terapeutice sau medicale, suplimente nutritive,
substanţe nutritive pentru microorganisme, ulei
de terebentină pentru scopuri farmaceutice,
alifii pentru scopuri farmaceutice, opiacee,
opiu, opodeldoc, preparate pentru opoterapie /
preparate pentru organoterapie, băi de oxigen,

oxigen pentru scopuri medicale, pantaloni,
absorbanţi, pentru incontinenţă, absorbante
zilnice (sanitare), hârtie pentru plasturii cu
muştar / hârtie pentru cataplasmele cu muştar,
paraziticide, pastile pentru scopuri farmaceutice /
tablete pentru scopuri farmaceutice, pulbere de
perlă pentru scopuri medicale, pectină pentru
scopuri farmaceutice, şampoane cu pediculicid,
pepsine pentru scopuri farmaceutice, peptone
pentru scopuri farmaceutice, vaselină rectificată
pentru scopuri medicale, produse farmaceutice,
fenol pentru scopuri farmaceutice, fosfaţi pentru
scopuri farmaceutice, preparate fitoterapeutice
pentru scopuri medicale, extracte de
plante pentru scopuri farmaceutice, otrăvuri,
suplimente dietetice pe bază de polen, pomade
pentru scopuri medicale, săruri de potasiu
pentru scopuri medicale, cataplasme, pudră
de cantaridă, lapte praf pentru bebeluşi,
seringi preumplute pentru scopuri medicale,
propolis pentru scopuri farmaceutice, suplimente
dietetice pe bază de propolis, suplimente
dietetice proteice, suplimente proteice pentru
animale, purgative / laxative, pulbere de piretru,
quassia pentru scopuri medicale, quebracho
pentru scopuri medicale, chinină pentru scopuri
medicale, chinchină pentru scopuri medicale /
chinină pentru scopuri medicale, substanţe de
contract utilizate în radiologie pentru scopuri
medicale, hârtie indicatoare pentru scopuri
medicale, hârtie indicatoare pentru scopuri
veterinare, preparate pentru reducerea activităţii
sexuale, remedii pentru perspiraţia piciorului,
remedii pentru perspiraţie, repelenţi pentru câini,
rădăcini de rubarbă pentru scopuri farmaceutice,
lăptişor de matcă pentru scopuri farmaceutice,
suplimente dietetice pe bază de lăptişor de
matcă, săruri pentru băi cu apă minerală,
săruri pentru scopuri medicale, chiloţi sanitari /
lenjerie intimă pentru menstruaţie, absorbante
sanitare / tampoane pentru menstruaţie,
prosoape sanitare / şerveţele sanitare /
absorbante sanitare, salcie pentru scopuri
medicale, gulere pentru scopuri chirurgicale,
apă de mare pentru băi medicinale, sedative /
tranchilizante, medicamente seroterapeutice,
seruri, lubrifianţi sexuali personali, geluri
pentru stimulare sexuală, sicativi (agenţi de
uscare) pentru scopuri medicale, pastile de
slăbit, preparate pentru exterminarea melcilor,
săruri mirositoare, ierburi de fumat pentru
scopuri medicale, săruri de sodiu pentru
scopuri medicale, solvenţi pentru îndepărtarea
plasturilor adezivi, soporifice, amidon pentru uz
dietetic sau famaceutic, preparate de sterilizare,
steroizi, beţe de lemn dulce pentru scopuri
farmaceutice, stricnină, preparate stiptice,
zahăr pentru scopuri medicale, sulfonamide
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(medicamente), alifii pentru arsurile solare,
supozitoare, pansamente chirugicale, adezivi
chirurgicali, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
pilule pentru bronzat, tartru pentru scopuri
farmaceutice, preparate terapeutice pentru baie,
apă termală, timol pentru scopuri farmaceutice,
tinctură de iod, tincturi pentru scopuri medicale,
şerveţele impregnate cu loţiuni farmaceutice,
ţigări fără tutun pentru scopuri medicale,
tonice (medicamente), preparate pe bază de
oligoelemente pentru uz uman şi veterinar,
preparate pentru tratarea arsurilor, terebentină
pentru scopuri farmaceutice, vaccinuri, loţiuni
pentru spălături vaginale de uz medical,
vermifuge / antihelmintice, preparate pentru
distrugerea paraziţilor, preparate pe bază de
vitamine*, suplimente plasturi cu vitamine,
bureţi cicatrizanţi, vată pentru scopuri medicale,
creioane împotriva negilor suplimente dietetice
pe bază de germeni de grâu drojdie pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice pe
bază de drojdie.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar, ştampile cu adresă, dozatoare de bandă
adezivă (rechizite de birou), benzi adezive pentru
papetărie sau de uz casnic, benzi de lipit pentru
papetărie sau de uz casnic, panouri publicitare
din hârtie sau carton, albume, almanahuri,
animaţii de tip celulă, invitaţii (papetărie),
acuarele / culori acrilice (picturi), machete
arhitecturale, table aritmetice / tabla înmulţirii,
palete pentru amestecarea acuarelelor pentru
artişti, atlase, pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie
sau plastic, pentru ambalat, pungi pentru gătitul
la microunde, bancnote, bannere din hârtie,
bavete din hârtie, bavete, cu mâneci scurte,
din hârtie, şine de legare (legătul cărţilor), table
de scris, schiţe / planuri, suporturi pentru cărţi,
cărţi broşate, semne de cărţi, cărţi, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din
hârtie sau carton, fanioane din hârtie, suporturi
cu sertare pentru papetărie (rechizite de birou),
calendare, pânze pentru pictură, hârtie carbon,
carton*, tuburi din carton, carduri* / cartele,
carcase pentru ştampile (sigilii), cataloage,
cretă pentru litografie, suporturi de cretă,
creioane de cărbune, indicatoare pentru hărţi,
neelectronice, cromolitografii (în mai multe
culori) / cromo, planşete cu clamă (pentru
hârtii), clipsuri pentru suporturile de ecusoane

(rechizite de birou), pânză pentru legatul cărţilor /
pânză de legătorie, suporturi de pahare din
hârtie, benzi desenate, compasuri pentru desen,
claviatură de culegere (tipărire), pungi conice
din hârtie, hârtie de calc (papetărie), coperţi
(papetărie) / învelitori (papetărie), recipiente
din hârtie pentru creme, protecţii de birou,
diagrame, dosare pentru documente (papetărie),
suporturi pentru documente (papetărie), protecţii
din hârtie pentru sertare, parfumate sau nu,
blocuri de desen, planşete pentru desen,
materiale pentru desen, instrumente pentru
desen, seturi pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru
birou, şabloane de broderie (modele), plăci
de gravură, gravuri, plicuri (papetărie), produse
de radiere, şabloane pentru ştergere, gravuri
obţinute prin acvaforte, prosoape din hârtie
pentru faţă, figurine din papier mâché (pastă de
hârtie)/statuete din din papier mâché (pastă),
dosare (rechizite de birou), hârtie de filtru,
materiale filtrante din hârtie, steguleţe din hârtie,
învelitori pentru ghivecele de flori din hârtie /
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
fluturaşi publicitari, mape pentru hârtii / dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite,
stilouri cu cerneală, florare, regale cu litere
(tipărire), saci de gunoi din hârtie sau plastic,
hărţi geografice, piepteni pentru granulare,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, suporturi de antebraţ
pentru pictori, şerveţele din hârtie, specimene
de manuscris pentru copiere, cutii de pălării
din carton, hectografe, secţiuni histologice
pentru scopuri didactice, suporturi pentru
ştampile (sigilii), suporturi pentru carnetele de
cecuri, trafaleţi, fişe de cartotecă (papetărie),
cartotecă, tuşuri de desen, cerneală*, batoane
de cerneală, batoane de cerneală (rezervoare
de cerneală), tuşiere, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, etichete din hârtie sau
carton, registre (cărţi), tăvi pentru scrisori, lucrări
de artă litografică, pietre litografice, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detaşabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri) /
ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri de
marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, maşini şi aparate mimeografe,
plastilină, ceară pentru mulaj, nu cea pentru
uz stomatologic, materiale de modelaj, pastă
de modelaj, umezitoare (rechizite de birou),
umezitoare pentru suprafeţele gumate (rechizite
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de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artişti), aparate
pentru montarea fotografiilor, felicitări muzicale,
suporturi pentru ecusoane (rechizite de birou),
buletine informative, ziare, peniţe, peniţe din
aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), ştampile de obliterare, perforatoare
de birou, rechizite de birou, cu excepţia mobilei,
oleografe, materiale de ambalat fabricate
din amidon, ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, materiale de
căptuşire din hârtie sau carton / umplutură
din hârtie sau carton, carnete de notiţe
(papetărie), suporturi pentru pagini, cutii de
acuarele utilizate în şcoală, tăvi de pictură,
pensule pentru pictură, pensule pentru pictori,
şevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu
sau fără ramă, palete pentru pictori, broşuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie*,
hârtie pentru dispozitivele de înregistrat, foi de
hârtie (papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie
luminiscentă, benzi şi carduri din hârtie pentru
înregistrarea programelor de calculator, hârtie
pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decoraţiunile
pentru păr, mărunţitoare de hârtie pentru utilizare
la birou, cuţite pentru hârtie (deschizători de
scrisori), filtre din hârtie pentru cafea, funde
de hârtie, altele decât articolele de mercerie
sau decoraţiunile pentru păr, pungi de hârtie
pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor
medicale, hârtie pentru canapelele de examinare
medicală, maşini de tăiat hârtia (rechizite de
birou), șabloane pentru decorarea alimentelor și
a băuturilor, panglici cu coduri de bare, sclipici
pentru papetărie, etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, prosoape de hârtie
utilizate la curățenie, agrafe pentru hârtie, hârtii
pentru pictură şi caligrafie, prespapieruri, papier
mâché (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru paşapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare /
cutii pentru stilouri, materiale pentru ştergerea
stiloului, maşini de ascuţit creioane, electrice
sau neelectrice, mine de creion, suporturi
pentru creioane, creioane mecanice, ascuţitori
de creioane, electrice sau neelectrice, creioane,
suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite de
birou), cartele perforate pentru maşini de
tricotat tip jacquard, publicaţii periodice, gravuri
fotografice, suporturi de fotografii, ilustraţii,
placarde din hârtie sau carton, suporturi pentru
farfurie din hârtie, folie din plastic pentru
împachetat, ambalaj din plastic cu bule pentru
împachetat sau ambalat, rolă de folie din
plastic, extensibilă, pentru paletizare, pungi de
plastic pentru depozitarea deşeurilor animale,
materiale plastice pentru modelaj, plastilină

pe bază de polimer, portrete, timbre poştale,
cărţi poştale, postere, orare tipărite, materiale
tipărite, publicaţii tipărite, cupoane tipărite,
partituri muzicale tipărite, cilindru pătură pentru
imprimantă, nu din material textil, reglete pentru
tipografi, seturi de imprimare, portabile (rechizite
de birou), prospecte, perforatoare (rechizite
de birou), mosoare cu şnur retractabil pentru
suporturile de ecusoane (rechizite de birou),
hârtie de orez*, radiere din cauciuc, articole
pentru şcoală (papetărie), răzuitori (radiere)
pentru birou, ştampile de sigilare, compuşi de
sigilare pentru papetărie, sigilii cu pecete, sigilii
(ştampile), benzi autoadezive pentru papetărie
sau de uz casnic, şabloane pentru croitorie,
foi din celuloză reciclată pentru împachetat,
etichete de securitate (sigilii din hârtie), plăci
cu denumiri de firme din hârtie sau carton,
folie de argint, condeie de ardezie, cărţi de
cântece, bobine pentru panglicile de cerneală,
spray-uri cretă, linii pentru desen, echere pentru
desen, tuşiere pentru ştampile, suporturi pentru
ştampile, ştampile (sigilii), suporturi pentru
stilouri şi creioane, prese de capsare (rechizite
de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oţel, stilouri din
oţel, cutii de matriţe, plăci de matriţe, şabloane
(papetărie), matriţe, abţibilduri (papetărie), rigle
t (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, şerveţele de masă din hârtie, traverse de
masă din hârtie, feţe de masă din hârtie, protecţii
pentru masă din hârtie, agăţători pentru fişele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice
(cu excepţia aparatelor), globuri pământeşti,
bilete, şerveţele de hârtie pentru demachiere,
hârtie de toaletă / hârtie igienică, prosoape
din hârtie, şabloane de copiere, hârtie de calc,
pânză de calc, ace de punctare pentru desen,
cartonaşe, altele decât pentru jocuri, hârtii de
transfer (decalcomanii) / decalcomanii, hârtii
transparente (papetărie), caractere (numere şi
litere) / litere (caractere), washi, hârtie cerată,
panou din fibre de celuloză (papetărie), hartie
din fibre de celuloză, hârtie de împachetat /
hârtie de ambalat, suporturi pentru fixarea
instrumentelor de scris, tabliţe de scris, cărţi de
scris sau de colorat, cretă de scris, materiale de
scris, hârtie de scris, truse cu instrumente de
scris (papetărie), truse cu instrumente de scris
(seturi), pensule de scris, instrumente de scris,
radiere pentru tabla de scris.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou.,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă /
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asistenţă, administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (rfp), servicii de
agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, 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, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web, 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,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, întocmirea extraselor de
cont, 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, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri

pentru terţi, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, organizarea
de spectacole de modă în scopuri promoţionale,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), întocmirea ştatelor de plată,
consultanţă în domeniul managementului
personalului, recrutarea de personal, servicii 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, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, 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, 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.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
rezervarea locurilor pentru spectacole,
spectacole cinematografice / spectacole de
cinema, servicii de club (divertisment sau
educaţie), antrenare (instruire), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
de concerte, organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
congreselor, cursuri de corespondenţă, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuție de
filme, transfer de know-how (instruire), servicii
educaționale furnizate de asistenți pentru nevoi
speciale, servicii de inginerie de sunet pentru
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evenimente, sevicii de editare video pentru
evenimente, regizarea de filme, alta decât
filmele publicitare, furnizarea de informaţii
în domeniul educaţie, examinări referitoare
la educaţie, tehnoredactare computerizată
electronică, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele decât
filmele publicitare, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, efectuarea
de excursii cu ghid, efectuarea de excursii
de căţărare cu ghid, servicii ale cluburilor
de sănătate (antrenamente de sănătate
şi fitness), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii de
interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă,
servicii de model pentru artişti, furnizarea de
facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
servicii de compoziţie muzicală, producţia
de muzică, şcoli de grădiniţă, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea de
spectacole de modă în scopuri de divertisment,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), raportare
fotografică, fotografie, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, producţia de programe radio
şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de divertisment
sau culturale, servicii de evaluare a stării
fizice pentru antrenamente, pictură pe faţă,
scrierea de scenarii de film, scenarii, altele decât
cele publicitare, organizarea şi susţinerea de
seminarii, producţia de spectacole, interpretarea
în limbajului semnelor, compunerea de melodii,
servicii de tabere sportive, furnizarea de facilităţi
sportive, subtitrare, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare / servicii educaţionale /
servicii de instruire, furnizarea de programe
de televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, producţii de teatru,
cronometrarea evenimentelor sportive, servicii

de instruire cu ajutorul simulatoarelor, traducere,
meditaţii, editarea casetelor video, înregistrarea
pe casete video, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, scrierea de texte.
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, calibrare
(măsurare), analiză chimică, servicii de
chimie, studii clinice, computerizare în nori
(cloud computing), programare computerizată,
analiza sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru,
consultanţă în 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, crearea şi mentenanţa
site-urilor web pentru terţi, consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a 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, design de arte grafice, 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, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, 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, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, 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
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online, proiectarea ambalajelor, platforma ca
serviciu (paas), dezvoltare de platforme de
calculatoare, design de cărți de vizită,
design grafic pentru materialele promoţionale,
recuperarea datelor de pe calculator, furnizarea
de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu
(saas), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, efectuarea de studii
cu privire la proiectele tehnice, scriere
tehnică, consultanţă tehnologică, consultanţă
în tehnologia telecomunicaţiilor, testarea
materialelor, testarea materialelor textile,
actualizarea software-ului pentru calculatoare,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură, servicii de
medicină alternativă, servicii de aromaterapie,
servicii de ingrijire la domiciliu, servicii de
sănătate prin apă (spa), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii,
servicii de analize medicale în scop de
diagnostic și tratament furnizate de laboratoare
medicale, examinare medicală (screening),
masaj, asistenţă medicală, consiliere medicală
pentru persoanele cu dizabilităţi, servicii de
cămine de bătrâni, servicii prestate de opticieni,
consiliere farmaceutică, fizioterapie / terapie
fizică, servicii de pepinieră, prepararea reţetelor
de către farmacişti, servicii de psiholog, servicii
de baie publică în scopuri igienice, reabilitarea
pacienţilor consumatori de stupefiante, servicii
de case de odihnă, servicii de sanatorii, servicii
de saună, servicii de solarii, terapie logopedică,
servicii de telemedicină, servicii de terapie.

───────

(210) M 2021 04980
(151) 29/06/2021
(732) AMBRA DESIGN S.R.L., STR.

TRSADA ODOBESTI, NR. 13, BL
V35, SC. B, ET 6, AP. 70, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
AMBRA

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
articole pentru fumători.

───────

(210) M 2021 04981
(151) 29/06/2021
(732) AVVANA BEAUTY CONCEPT

SRL, STR. GRADINARILOR, NR.
14, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

AVVANA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

3. Produse pentru toaletă, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, preparate pentru curățare
și odorizante, ceară de croitorie, ceară pentru
cizmărie, preparate cosmetice pentru îngrijirea
animalelor, apă parfumată pentru lenjerie,
batiste impregnate cu produse pentru curățarea
ochelarilor de vedere, bețișoare parfumate
pentru împrospătarea aerului, detergenți, cretă
pentru curățare, lichide de curățare, lichid de
spălare, odorizante de casă, uleiuri de curățare,
spray-uri de curățare, sodă caustică, săpun de
uz casnic, produse de curățare pentru vehicule,
preparate pentru spălare, bețișoare parfumate,
conuri parfumate, extracte de flori, difuzoare
cu fitil pentru parfumarea camerei, parfumuri
de camera sub formă de spray, spray-uri
parfumate pentru lenjerie, potpuriuri parfumate,
preparate pentru parfumarea camerei, rezerve
cu parfumuri pentru dozatoare non-electrice de
parfum de cameră, rezerve pentru dozatoare
electrice de parfum de cameră, articole de
parfumerie și odorizante, apă de parfum,
apă de toaletă, apă parfumată, aromatizanți
pentru parfumuri, apă de colonie, șervețele
parfumate, sprayuri parfumate pentru corp,
uleiuri naturale pentru parfumuri, preparate
parfumate, parfumuri, pulverizatoare pentru
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corp, produse de parfumerie, uleiuri esențiale,
loțiuni și creme de corp parfumate, loțiuni pentru
aromoterapie, extracte de parfum, tampoane
de curățare impregnate cu produse cosmetice,
trusă pentru cosmetice, uleiuri și loțiuni pentru
masaj, unguente de uz cosmetic, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, sprayuri cu apă
minerală de uz cosmetic, șervețele impregnate
cu produse cosmetice, produse cosmetice,
produse cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, preparate pentru igiena orală de
uz cosmetic, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, geluri de masaj, altele
decât cele pentru uz medicinal, produse
cosmetice și preparate cosmetice, fibre de uz
cosmetic, piatră ponce, loțiuni nemedicinale
pentru piele, loțiuni parfumate (preparate de
toaletă), apă micelară, cosmetice funcționale,
farduri, deodorante și antiperspirante, gel de
baie și de duș, emulsii fără săpun pentru
spălarea corpului, geluri de corp, henna pentru
scopuri cosmetice, produse pentru machiaj,
preparate fitocosmetice, preparate colorante de
uz cosmetic, măști pentru față și corp, preparate
pe bază de colagen de uz cosmetic, preparate
pentru baie de uz cosmetic, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor de
uz cosmetic, preparate și tratamente pentru
păr, balsamuri de buze, bază de machiaj,
creme anticelulitice, creme de față și de corp,
creme de îngrijire a pielii, altele decât cele
pentru uz medical, creme pentru demachiere,
creme și loțiuni pentru bronzat, emulsii de
corp, emoliente, creme tip cold cream de uz
cosmetic, lapte de corp, lac de unghii, intăritor
pentru unghii, hârtie abrazivă pentru unghii,
gene false, loțiune de ras, lipici pentru întărirea
unghiilor, loțiune tonică pentru față, corp și mâini,
loțiuni după plajă, loțiuni de corp sclipitoare,
loțiuni de bărbierit, uleiuri pentru corp (produse
cosmetice), unghii false, unt de mâini și de
corp, vârfuri pentru unghii, uleiuri de protecție
solară (cosmetice), strat superior pentru lac de
unghii, sprâncene false, spray-uri de protecție
solară, săruri de baie, pudră de toaletă, pudră
de talc, produse pentru întărirea unghiilor,
produse pentru hidratarea pielii, produse pentru
curățarea pielii, preparate cu protecție solară, ojă
de unghii, corector facial (produse cosmetice),
creme pentru albirea dinților, produse pentru
depilat.
8. Instrumente pentru igienă și frumusețe
pentru oameni și animale, acționate manual,
aparate electrice de coafare, ace pentru
găurirea urechilor, aparate manuale pentru
aranjarea părului, aparate manuale pentru
ondularea părului, instrumente pentru tunderea
și îndepărtarea părului, foarfece, instrumentar de

pedichiură, accesorii de pedichiură (instrumente
manuale), ondulatoare pentru gene, instrumente
manuale folosite în îngrijirea frumuseții, foarfeci
(unelte acționate manual), ustensile pentru
arta corporală, ustensile pentru manechiură și
pedichiură, truse de manichiură, plăci electrice
de întins părul, aparate de epilat, aparate de ras,
aparate electrice de tuns barba, aparate electrice
de tuns părul din nas, aparate electrice de tuns
părul din urechi, aparate electrice pentru tuns
părul, aparate laser pentru epilare, altele decât
cele de uz medical, aparate pentru epilat prin
electroliză, pensete pentru îndepărtarea părului,
pieptene pentru contur barbă, lame de ras.
21. Ustensile cosmetice, pentru igienă și
pentru îngrijirea frumuseții, ustensile de uz
menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, material pentru îngrijirea articolelor
de îmbrăcăminte și încălțăminte, aplicatoare
cosmetice, articole pentru curățarea dentară,
bureți de toaletă, bureți cosmetici, dispensere de
șervețele pentru față, dispozitive de demachiere,
cutii adaptate pentru ustensile de toaletă,
cutii adaptate pentru ustensile cosmetice,
ustensile cosmetice, centuri pentru machiori,
dozatoare pentru preparate destinate îngrijirii
corpului, dozatoare de săpun, pensule de
uz cosmetic, perii cosmetice, perii de baie,
perii pentru curățarea pielii, pulverizatoare de
parfum, pudră cosmetică compactă, savoniere,
spatule cosmetice, piepteni, periuțe pentru gene,
perii pentru unghii, perii pentru rimel, perii
pentru igiena personală, perii pentru curățat,
piepteni electrici, truse de toaletă, aparat pentru
parfumarea aerului.
35. Servicii de comenzi online, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu preparate pentru îngrijirea și
curățarea corpului, dezinfectanți, geluri pentru
curățare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu genți pentru
cosmetice, lădițe pentru cosmetice, recipiente
pentru cosmetice, casete pentru accesorii de
frumusețe si portfarduri, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură lumânări
parfumate, bețișoare parfumate, arzătoare de
parfumuri, difuzoare de uleiuri parfumate.,
servicii de intermediere comercială, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu ustensile cosmetice și de toaletă, perii,
piepteni și aplicatoare cosmetice, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
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servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse de toaletă, cosmetice,
articole de parfumerie si odorizante, preparate
pentru îngrijirea pielii, ochilor și a unghiilor,
farduri, preparate și tratamente pentru păr și
articole pentru igiena dentară.
44. Servicii de îngrijire a animalelor, analiză
cosmetică, servicii de artă corporală, servicii
oferite de complexuri balneare, consiliere în
domeniul înfrumusețării, consultanță în domeniul
cosmeticii, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, manichiură, închirierea
de echipamente pentru îngrijirea igienei și a
frumuseții la oameni, saloane de frumusețe,
servicii de coafor, servicii de frumusețe oferite
de un centru spa, servicii de saună, tratament
cosmetic cu laser pentru piele, solar servicii
de solar, tratament cosmetic, consultanță în
nutriție, consiliere în materie de sănătate, servicii
oferite de case de odihnă, servicii de fizioterapie,
evaluarea controlului greutății, furnizare de
informații despre masaj tradițional japonez,
furnizare de informații despre acupunctură,
masaj și masaj shiatsu terapeutic, masaj
în domeniul sporturilor, masaj, furnizarea de
informații referitoare la masaj, închiriere de
echipamente pentru îngrijirea sănătății umane,
reabilitare fizică, pilates terapeutic, servicii de
acupunctură, servicii de aromaterapie, servicii
clinice homeopatice, servicii de consiliere
medicală în materie de dietă, servicii de
crioterapie, servicii de meditație, servicii de
terapie, servicii prestate de dieteticieni, servicii
prestate de opticieni, stomatologie, tratarea
alergiilor, servicii medicale de stațiuni balneare,
servicii de tratamente medicale oferite de un
centru spa, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de asistență medicală pentru
oameni, curățarea animalelor de companie,
servicii de consultanță legate de nutriție,
servicii de consiliere și consultanță în domeniul
nutriției, servicii de consiliere pentru pierderea
în greutate, servicii de clinici medicale și de
sănătate, servicii medicale, servicii de igienă
și frumusețe pentru oameni, analiză cosmetică,
saloane de coafură, consultanță cu privire la
frumusețe, consultanță în domeniul cosmeticii,
saloane de frumusețe.

───────

(210) M 2021 04982
(151) 29/06/2021
(732) GHEORGHE BALIKA, STR.

DEALULUI, NR. 11, JUDETUL
ALBA, MICESTI, ALBA IULIA,
ALBA, ROMANIA

(540)

THE MOOD SPECIALITY
COFFEE & DRINKS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.01; 03.05.19

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#F4E008), verde (HEX #2C6C74)

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

30. Orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și
sago, faină și preparate din cereale, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte înghețate comestibile,
zahăr, miere, sirop de melasă, sare, condimente,
mirodenii, plante aromatice conservate, gheață
(apă înghețată), cafea, cafea aromată, cafea
liofilizată, cafea decafeinizată, cafea verde,
cafea măcinată, cafea solubilă, boabe de cafea,
cafea de malț, amestecuri de cafea, băuturi din
cafea, cafea gata preparată, cafea cu ciocolată,
concentrate de cafea, arome de cafea, doze de
cafea, pungi de cafea, esență de cafea, uleiuri
de cafea, esențe de cafea, cafea cu gheață,
esențe de cafea folosite ca înlocuitori pentru
cafea, boabe de cafea măcinate, cafea preparată
și băuturi pe bază de cafea, amestecuri de
cafea de malț cu cafea, capsule de cafea,
înlocuitori de cafea, cafea cu lapte, extracte de
cafea, umpluturi pe bază de cafea, amestecuri
de esențe de cafea și extracte de cafea,
amestecuri de extracte de cafea de malț cu
cafea, boabe de cafea prăjite, cicoare (înlocuitori
de cafea), înlocuitori de cafea (surogate de
cafea sau preparate din plante folosite în loc de
cafea), înlocuitori de cafea pe bază vegetală,
amestecuri de cafea și cicoare, băuturi pe
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bază de cafea, amestecuri de cafea și malț,
extracte de cafea de malț, cafea, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, înlocuitor de cafea
pe bază de cicoare, boabe de cafea învelite
în zahăr, preparate vegetale care înlocuiesc
cafeaua, filtre sub formă de pliculețe pline
cu cafea, băuturi gata preparate pe bază de
cafea, patiserie, pricomigdale (patiserie), pateuri
(patiserie), scoici de patiserie, produse de
patiserie, specialități de patiserie, amestecuri de
patiserie, prăjiturici uscate (patiserie), produse
de patiserie congelate, produse de patiserie
vieneză, amestecuri preparate de patiserie,
rulouri (produse de patiserie), produse de
patiserie aromate, preparate aromatice pentru
produse de patiserie, produse de patiserie
din cocă sfărâmicioasă, rulouri de primăvară
(produse de patiserie), produse de patiserie care
conțin fructe, sopapillas (produse de patiserie,
prăjite), produse de patiserie cu ciocolată, foi
de patiserie congelate, produse de patiserie
proaspete, pateuri (produse de patiserie),
deserturi preparate (produse de patiserie),
produse de patiserie cu fructe, scoici de patiserie
pentru monaka, produse de patiserie cu migdale,
produse de patiserie conținând creme, produse
de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de patiserie cu termen mare de
valabilitate, produse de patiserie din foitaj care
conțin șuncă, produse de patiserie congelate cu
umplutură de legume, produse de patiserie cu
semințe de mac, produse de patiserie pe bază
de portocale, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, produse de patiserie cu
umpluturi de fructe, fulgi de patiserie de unt de
arahide, produse de patiserie conținând legume
și pește, produse de patiserie din legume și
carne, produse de patiserie conținând creme și
fructe, produse de patiserie din făină de cartofi,
produse de patiserie daneze din foitaj, produse
de patiserie umplute cu fructe, suc de fructe
(produse de cofetărie), orez, ceai, ceai oolong
(ceai chinezesc), ceai rooibos, mate (ceai), ceai
negru (ceai englezesc), ceai darjeeling, ceai alb,
ceai tieguanyin, ceai fermentat, ceai galben, ceai
verde, ceai instant, chai (ceai), ceai earl grey,
amestecuri de ceai, pliculețe de ceai, ceai de
iasomie, arome din ceai, ceai pentru infuzii, ceai
ginseng (insamcha), frunze de ceai, ceai de
ginseng, extracte de ceai, ceai negru, ceai de
hrișcă, ceai oolong instant, ceai negru instant,
ceai alb instant, ceai verde instant, ceai de tei,
ceai fără teină, ceai de yuzu, ceai de ghimbir,
ceai de rozmarin, esențe de ceai, ceai lapsong
souchong, prăjituri pentru ceai, ceaiuri de fructe,
ceaiuri cu lapte, ceai de oolong, înlocuitori de
ceai, ceai de salvie, ceai verde japonez, capsule
de ceai, ceai de mentă, ceai de mușețel, ceai

de măceșe, ceai de ginseng roșu, ceai de
acanthopanax (ogapicha), ceai de crizanteme
(gukhwacha), băuturi din ceai nemedicinale,
extracte de ceai (nemedicamentoase), esențe
de ceai (nemedicamentoase), ceai cu gheață
(nemedicamentoase), ceai din frunze de orz,
pliculețe de ceai pentru prepararea de ceaiuri
nemedicinale, ceai din alge kelp, ceai de
lămâie verde, ceaiuri (nemedicinale) care
conțin lămâie, ceai din orez brun prăjit,
amestecuri de pulberi de ceai, ceai de goji
chinezesc (gugijacha), ceai de caise asiatice
(maesilcha), ceai de lotus alb (baengnyeoncha),
yerba mate (ceai sud-american), ceai vândut
în vrac (nemedicamentos), băuturi pe bază
de ceai (nemedicamentoase), ceai de orz
prăjit (mugi-cha), ceai fără teină îndulcit
cu îndulcitori, înghețată, înghețată vegană,
șerbeturi (înghețată), conuri pentru înghețată,
cornete pentru înghețată, torturi de înghețată,
înghețată pe băț, batoane de înghețată,
înghețată cu fructe, înghețată de fructe, lapte
congelat (înghețată), deserturi cu înghețată,
înlocuitor de înghețată, sosuri pentru înghețată,
înghețată din lapte, înghețată sub formă de
sandviș, batoane de înghețată pe băț, înghețată
de iaurt (înghețate), înghețată infuzată cu
alcool, prafuri de înghețată instant, gheață
brută și înghețată, înghețată pe bază de
iaurt (predomină înghețata), amestecuri de
înghețată, lianți pentru înghețată, înlocuitori
pentru înghețată pe bază de soia, produse
de cofetărie înghețate care conțin înghețată,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
amestecuri pentru prepararea produselor din
înghețată, agenți organici de legare pentru
înghețată, batoane de înghețată cu fructe,
produse de cofetărie cu înghețată, băuturi pe
bază de înghețată, prăjituri pe bază de înghețată,
pudră de înghețată comestibilă pentru folosirea
la mașini de înghețată, dulciuri de înghețată
de iaurt, prăjituri, pișcoturi (prăjituri), prăjituri
înghețate, arome pentru prăjituri, pesmeciori
(prăjituri), glazură de prăjituri, prăjituri cu fructe,
prăjituri cu ciocolată, aluat pentru prăjituri,
făină pentru prăjituri, preparate pentru prăjituri,
amestecuri pentru prăjituri, prăjituri cu căpșuni,
prăjituri cu fructe glasate, prăjituri cu brânză,
aluat de prăjituri, prăjituri cu migdale, prăjituri cu
cremă.
43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară, rezervări la restaurant,
restaurante de delicatese, restaurante pentru
turiști, restaurante (servirea mesei), restaurante
cu autoservire, servicii de restaurant washoku,
servicii de restaurant și bar, servicii de
rezervări la restaurant, servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de informare privind
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restaurantele, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de restaurant prestate de
hoteluri, restaurante specializate în preparate
la grătar, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servicii prestate
de o agenție pentru rezervări de restaurante,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servicii de restaurante cu
mâncare specific spaniolă, aprovizionare pentru
restaurante fast-food cu autoservire, furnizare
de recenzii de restaurante și baruri, furnizarea
de informații cu privire la restaurante, servicii
de restaurant cu servire la pachet, restaurante
care servesc udon și soba, servicii de restaurant
care includ servicii de bar cu licență, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, baruri, ceainării, baruri de
cocteiluri, fast-fooduri, furnizare de alimente și
băuturi în bistrouri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente
și băuturi dintr-o rulotă mobilă, cantine, bufete
cu autoservire, servicii de ceainărie, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, preparare de
mâncăruri pentru alte persoane, pe bază
de subcontractare, preparare de mâncăruri,
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
organizare de mese la hoteluri, organizare de
banchete, oranizare de recepții pentru nunți
(mâncare și băutură), pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii de bufet pentru barurile de cocteiluri,
servicii de bucătărie mobilă, servicii de baruri de
sucuri de fructe, servicii de bar cu servire de
vin, servicii constând în furnizarea de băuturi,
servicii ale barurilor, sculptură culinară, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
organizare de banchete, servicii de local public,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii
de degustare de vinuri (furnizare de băuturi),
servicii de cluburi de băut private.

───────

(210) M 2021 04983
(151) 29/06/2021
(732) SEREX SRL, B-DUL VOLUNTARI

NR. 86, DEPOZIT CC10A,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
025511, ILFOV, ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.
GHERGHITEI, NR. 1, BL. 94B,
SC. B, AP. 76, SECTOR 2,
BUCURESTI, 025511, ROMANIA

(540)

ipek

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 25.01.15

(591) Culori revendicate:alb, rosu, auriu,
aramiu, verde, negru, gri, albastru , bej

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

29. Ajvar (pastă de ardei în conservă),
amestecuri de fructe uscate, ardei conservati,
ardei iuți chili, umpluți, ardei iuți conservați,
ardei iuți murați, ardei iuți verzi, preparați, ardei
jalapeño murați, ardei roșii preparați, ciuperci
conservate, ciuperci, preparate, concentrat de
roșii, concentrat pe bază de legume pentru
gătit, concentrate de tomate (piure), concentrate
din suc de legume pentru alimente, conserve
de fructe, conserve de legume, cremă de
fructe, deserturi pe bază de fructe, extracte
de roșii, extracte din legume pentru gătit,
extracte din legume pentru gătit (sucuri), fructe
(jeleuri de -), fructe confiate, fructe conservate,
fructe deshidratate, fructe glazurate, fructe în
conservă, fructe la borcan, fructe preparate,
fructe uscate, fructe, ciuperci, legume, nuci
și leguminoase prelucrate, gemuri din fructe,
jeleuri de legume, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
paste de fructe și legume, legume amestecate,
legume conservate, legume conservate (în ulei),
legume feliate, la conservă, legume gătite,
legume în conservă, legume în saramură,
legume procesate, legume tăiate, legume
uscate, marmelada din fructe, măsline (ulei
de -) comestibil, măsline (pregătite), măsline
conservate, măsline gătite, măsline preparate,
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măsline preparate, la conservă, masline
umplute, măsline umplute cu ardei roșu, măsline
umplute cu ardei roșu și migdale, măsline
umplute cu migdale, măsline umplute cu pesto,
aflate în ulei de floarea soarelui, măsline uscate,
murături mixte, murături, pastă de fructe, pastă
de fructe presate, pastă de măsline, pastă de
măsline, preparată, paste de legume, piure de
legume, piure de măsline, piure de roșii, produse
din fructe uscate, roșii (suc de -) pentru gătit, roșii
conservate, roșii decojite, roșii în conservă, roșii,
preparate, salate de legume, sucuri de legume
pentru gătit, supe de legume, tapenada (pastă de
măsline negre), ulei de măsline, ulei de măsline
extravirgin.
30. Amestecuri pentru umpluturi (alimente),
ardei iuți uscați (condimente), aromatice
(preparate - de uz alimentar), arome alimentare,
plante aromatice (prelucrate), arome obținute
din fructe, arome preparate din fructe (altele
decât uleiurile esențiale), condimente cu ardei
iute, îndulcitori constând din concentrate de
fructe, jeleuri de fructe (cofetărie), jeleuri din
fructe (nu de uz medical), ketchup de roșii,
pastă de ardei iute ca și condiment, pastă din
ardei iute, pastă din ardei iuți chili destinată
utilizării ca și condiment, paste cu legume
(sosuri), piureuri de legume (sosuri), plante
aromatice pentru uz culinar, potențiator de
gust pentru alimente (altele decât uleiurile
esențiale), preparate aromatice (altele decât
uleiurile esențiale), pulpă de legume (sosuri -
alimente), sambal oelek (sos din ardei iute roșu
măcinat), sos de ardei iute, sos de roșii, sosuri
de fructe, suc de fructe (produse de cofetărie).
35. Servicii de aprovizionare, cumpărare şi
vânzare pentru terţi, servicii de administrare
comercială, servicii oferite de un lanţ
de magazine, achiziţie de bunuri şi
servicii pentru alte întreprinderi, servicii de
desfacere, servicii de agenţii de import-
export, prezentarea produselor, prin orice
mijloace, pentru comercializare en-gross şi en-
detail, prezentarea, difuzarea şi distribuirea
materialelor publicitarede orice tip şi pe orice
cale, prin prospecte, imprimate, eşantioane,
prin corespondenţă, pe cale radiofonică, prin
televiziune, prin internet, on-line într-o reţea
computerizată sau prin alte mijloace de
comunicaţii, promovarea bunurilor altora, servicii
de vânzări pentru terţi, aprovizionare pentru
terţi (servicii de achiziţie pentru terţi), achiziţie
de bunuri şi servicii pentru terţi, distribuire
de materiale publicitare, informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori, licenţe de
servicii şi produse pentru terţi, organizare de
expoziţii, târguri cu scop comercial şi publicitar,

promovarea vânzărilor pentru terţi, publicitate
prin orice mijloace, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de radio, de televiziune, de teleshopping,
punerea împreună, spre beneficiul altora a unei
varietăţi de produse (cu excepţia transportului
lor) permiţând în mod convenabil consumatorilor
să vadă şi să cumpere, în magazine, lanţ
de magazine, în cadrul centrelor comerciale,
mall-urilor, galeriilor comerciale, ori pe bază
de comandă prin poştă, internet sau prin alte
mijloace de comunicaţii, strângerea la un loc
a produselor, în beneficiul terţilor, pe internet
într-un mall de tip virtual, prin intermediul
mijloacelor de telecomunicaţii, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii intermediere comercială, intermediere
de contracte de cumpărare şi vânzare de
produse şi servicii, pentru alte persoane,
servicii de intermediere comercială, asistenţă
în conducerea şi managementul afacerilor,
servicii de expunere comercială de mărfuri,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, publicitate, managementul
afacerilor administrarea afacerilor, inchiriere
masini si echipamente, achizitie de bunuri
si servicii pentru alte intreprinderi, licente de
servicii si produse pentru terti, încheierea
de contracte de cumpărare și vânzare de
mărfuri, închiriere de standuri de vânzare,
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persone, intermediere de contracte pentru alte
persoane, pentru cumpărarea și vânzarea de
produse, intermediere în acordurile privind
vânzarea-cumpărarea de bunuri, intermedierea
contractelor de cumpărare și vânzare pentru
terți, marketing comercial (în afară de
comercializare), prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovarea vânzărilor la puncte
de cumpărare sau de vânzare, pentru alte
persone, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
delicatese, servicii de vânzare cu amănuntul
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referitoare la fructe, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse alimentare.
39. Antrepozitare, carausie, distribuirea de
colete, distribuirea de produse, depozitarea
produselor, descarcarea marfurilor, livrarea
marfurilor, livrare de marfuri comandate prin
corespondenta, inmagazinare, transport de
fructe, depozitarea mărfurilor, servicii de
depozitare, transport și depozitare, transport și
depozitare de bunuri, livrare și depozitare de
bunuri, depozitare și livrare de bunuri, depozitare
de colete, depozitare de containere, depozitare
de alimente, depozitare de produse, depozitare
de bunuri comerciale, servicii de depozitare
de produse, depozitare de produse în transit,
servicii de depozitare și păstrare în magazii,
ambalarea mărfurilor, ambalarea produselor,
ambalare de alimente, servicii de ambalare,
ambalare de produse alimentare, ambalarea și
depozitarea mărfurilor, distribuție (transport) de
mărfuri pentru vânzarea cu amănuntul.

───────

(210) M 2021 04984
(151) 29/06/2021
(732) LAS COLINAS COFFEE SRL, STR.

SOARELUI NR. 6, BL. C4, AP. 2,
JUDETUL ILFOV, STEFANESTII DE
JOS, 077175, ILFOV, ROMANIA

(540)

Las Colinas COFFEE
FLAVORS FROM THE

HIGHLANDS ESTD 2021

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 11.01.10

(591) Culori revendicate:visiniu (Pantone
2049 C), maro

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

30. Cafea.
───────

(210) M 2021 04985
(151) 29/06/2021
(732) DNS'S PANEL SRL, SOS. DE

CENTURA 228A, CLADIREA 2,
JUDETUL ILFOV, PANTELIMON,
077145, ILFOV, ROMANIA

(540)

EAGLE PERGOLA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 03.07.01

(591) Culori revendicate:maro (Pantone 4044
C), gri (Pantone 2380 C)

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

6. Aluminiu, materiale de construcții și elemente
din metal, materiale metalice pentru construcții.

───────


