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Cereri Mărci publicate în 06/10/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

2 M 2021 06872 29/09/2021 IONUȚ MODOI Bright Lotus

LESS SMELL TECHNOLOGY

4 M 2021 06981 29/09/2021 MYSKIN SRL Mai aproape de perfecțiune

5 M 2021 06982 29/09/2021 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC.

CREATED DIFFERENTLY

6 M 2021 06983 29/09/2021 SC KONTIKI CONSULT SRL semolina brutărește artizanal

7 M 2021 06984 29/09/2021 DIVVOS SRL TERRAQUA ZERO

8 M 2021 06985 29/09/2021 MYSKIN SRL Clinica Altezza

9 M 2021 06986 29/09/2021 LEMON INTERIOR DESIGN
S.R.L.

LEMON INTERNATIONAL
DESIGN

10 M 2021 06987 29/09/2021 YLKRS AUTOMOTIVE SRL YLKRS Automotive

11 M 2021 06988 29/09/2021 SC ALEVIA SRL Optimicin

12 M 2021 06989 29/09/2021 LEMON INTERIOR DESIGN
S.R.L.

LEMON INTERNATIONAL
DESIGN

13 M 2021 06990 29/09/2021 ZEN CORE SRL ZEN CORE

14 M 2021 06991 29/09/2021 SC ALEVIA SRL Imunio

15 M 2021 06992 29/09/2021 SC ALEVIA SRL Nutrinergic

16 M 2021 06993 29/09/2021 FLORIN SANGEORZAN SUHARD BIOMEDICAL

17 M 2021 06994 29/09/2021 FLORIN SANGEORZAN Clinica Santech

18 M 2021 06996 29/09/2021 UNIVERSITATEA SAPIENTIA ERDÉLYI JOGÉLET

19 M 2021 06997 29/09/2021 SC ALEVIA SRL Heparepar

20 M 2021 06998 29/09/2021 SC ALEVIA SRL Beauty HyaluCollagen

21 M 2021 06999 29/09/2021 SC. URBOTEL SRL MOTOCICLIST PENTRU O ZI

22 M 2021 07000 29/09/2021 SC ALEVIA SRL Articlar HyaluCollagen

23 M 2021 07001 29/09/2021 MED TECH DISTRIBUTIONS
SRL

MED TECH DISTRIBUTIONS

24 M 2021 07002 29/09/2021 AGA ASIA LOGISTIC S.R.L. AGA ASIA

25 M 2021 07003 29/09/2021 IHB LANGUAGE TRAINING
CENTER SRL

Future Leaders

26 M 2021 07005 29/09/2021 TIBERIU RAHAU rahau.ro

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 06867 28/09/2021 DACO SECURITY GUARD SRL D S G SECURITY

3 M 2021 06892 23/09/2021 British American Tobacco
(Brands) Limited
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
27 M 2021 07006 29/09/2021 SEINEANA PRODUCT S.R.L. SEINEANA MURAT special

pentru voi

28 M 2021 07007 29/09/2021 SANITO DISTRIBUTION SRL AQAS

29 M 2021 07008 29/09/2021 RENATE KARINA SOUCA
ALEXANDRU KUN

liniște | e momentul tău

30 M 2021 07009 29/09/2021 PRIMĂRIA ORAȘULUI URICANI Ruta cultural turistică Ținutul
Momârlanilor

31 M 2021 07010 29/09/2021 ELECTRONIC LIVE S.R.L. Blueque

32 M 2021 07012 29/09/2021 SC AGRICOVER SA CROP360

33 M 2021 07013 29/09/2021 DRELCOV PROD SRL Simigeria Trefarini

34 M 2021 07014 29/09/2021 TERABIO PACK SRL TeraBio

35 M 2021 07015 29/09/2021 SC BRAND NEW
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL

Agromarket PROFESIONAL
CONCEPT

36 M 2021 07016 29/09/2021 ASOCIATIA SPORTS HUB GO SCHOLARSHIP. learn
practice play.

37 M 2021 07017 29/09/2021 TERABIO PACK SRL TeraPack

38 M 2021 07018 29/09/2021 FLORINA-MARIA TODORUȚ AZEENA BY GYNICLINIQUE

39 M 2021 07019 29/09/2021 SC CRAMA CEPTURA SRL Pelin de CEPTURA

40 M 2021 07020 29/09/2021 BOANTĂ C. GEANINA
MARIA PERSOANĂ FIZICĂ
AUTORIZATĂ

Botosheria

41 M 2021 07021 29/09/2021 FITCH GLOBAL SERVICES SRL BikeADVISER

42 M 2021 07022 29/09/2021 SIMONA-DOLORES BOTA PASTAvera cucina artigianale

43 M 2021 07023 29/09/2021 COFFEE CONCEPT
DEVELOPMENT (CCD) S.R.L.

Never Ever Worry Est. 2021

44 M 2021 07024 29/09/2021 COFFEE CONCEPT
DEVELOPMENT (CCD) S.R.L.

45 M 2021 07025 29/09/2021 LEMONSSY LINE S.R.L. Louise

46 M 2021 07026 29/09/2021 ASOCIAŢIA PĂMÂNTUL
STRĂMOŞESC

Pământul Strămoşesc

47 M 2021 07027 29/09/2021 CLEAN AQUA PROJECT SRL CLEAN AQUA PROJECT

48 M 2021 07028 29/09/2021 ENG GREEN SRL ENG GREEN

49 M 2021 07029 29/09/2021 ROXANA PETCU Orthoconcept

50 M 2021 07030 29/09/2021 ROXANA PETCU RP ROXANA PETCU
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BULEVARDUL GEORGE COȘBUC
NR. 257, PARTER, CAMERA 10,
JUD. GALAȚI, GALAȚI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

D S G SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.

───────

(210) M 2021 06872
(151) 29/09/2021
(732) IONUȚ MODOI, STR. CIREȘI NR

9A, JUDEŢ IAŞI, VALEA LUPULUI,
707410, IAȘI, ROMANIA

(540)
Bright Lotus

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale.

───────

(Brands) Limited, GLOBE
HOUSE,4 TEMPLE PLACE,
LONDRA, WC2R 2PG, MAREA
BRITANIE

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

(540)

LESS SMELL TECHNOLOGY
(300)

Prioritate invocată:
UK00003679837/10-08-2021/GB

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), țigări de foi, trabucuri, brichete
pentru țigări/țigarete pentru fumători, brichete
pentru țigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru țigări/
țigarete, tuburi pentru țigări/țigarete, filtre pentru
țigări/țigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea țigărilor/țigaretelor, mașini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
țigări/țigarete electronice, lichide pentru țigări/
țigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

(210) M 2021 06867
(151) 28/09/2021
(732) DACO SECURITY GUARD SRL,

(210) M 2021 06892
(151) 23/09/2021
(732) British American Tobacco



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
29/09/2021

(210) M 2021 06981
(151) 29/09/2021
(732) MYSKIN SRL, SPLAIUL UNIRII NR.

76, CORP A, PARTER, CLADIREA
RIVER PLAZA, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ADELIA CRISTINA ENE; SC
ACE - MR EXPERT SRL, STR.
SOLSTITIULUI NR. 2A, BL.1, ET.
2, APT. 10, CAMERA 2, JUDEȚ
ILFOV, POPEȘTI LEORDENI,
077160, ILFOV, ROMANIA

(540)
Mai aproape de perfecțiune

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

35. Publicitate, asistenţă în managementul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, servicii de intermediere
comercială, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, demonstraţii cu
produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
distribuirea de eşantioane, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate exterioară, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare
şi veterinare şi pentru proviziile medicale,
promovarea vânzarilor pentru terţi, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, marketing cu public ţintă, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale.
44. Servicii de medicină alternativă, servicii
de aromaterapie, servicii de saloane de
înfrumuseţare, servicii de sanatoriu pentru
convalescenţi, depilarea cu ceară, implanturi
de păr, coafură, închiriere de aparate pentru
coafarea părului, îngrijirea sănătăţii, servicii
de sănătate prin apă (spa), servicii de
centre de sănătate, consiliere în domeniul
sănătăţii, servicii de spitaliceşti, servicii de
analize medicale în scop de diagnostic și
tratament furnizate de laboratoare medicale,
examinare medicală (screening), manichiură,

masaj, servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, închirierea de echipamente medicale,
consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilităţi, îngrijire, medicală, servicii prestate de
opticieni, servicii de ortodonţie, îngrijire paliativă,
consiliere farmaceutică, fizioterapie / terapie
fizică, chirurgie plastică, prepararea reţetelor de
către farmacişti, servicii de psiholog, servicii de
sanatoria, servicii de saună, servicii de solarii,
terapie logopedică, tatuare, servicii de terapie,
servicii de machiaj, consiliere alimentară și
nutrițională, închiriere de roboți chirurgicali.

───────

(210) M 2021 06982
(151) 29/09/2021
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE SUITE 100,
DELAWARE, WILMINGTON,
19808-1674, DELAWARE,
STATELE UNITE ALE AMERICII

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

(540)

CREATED DIFFERENTLY
(300)

Prioritate invocată:
UK00003699854/23-09-2021/GB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical),
ţigări de foi, trabucuri, brichete pentru ţigări/
ţigarete, brichete pentru ţigări de foi, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
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pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

(210) M 2021 06983
(151) 29/09/2021
(732) SC KONTIKI CONSULT SRL,

STR. PRIMĂVERII NR. 23C,
SAT OSTRATU, JUDEȚ ILFOV,
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

(540)

semolina brutărește artizanal

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.01.05; 05.07.05; 26.11.01;
24.17.02

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

clase:
30. Pâine tip toast, baghete, pâine cu semințe,
chifle de pâine, preparate din cereale, gustări
pe bază de cereale respectiv cornuri, cozonac,
melci, tarte, negrese, checuri, sărățele, quiche,
biscuiţi / fursecuri, biscuiţi săraţi şi uscaţi
(crackers), colţunaşi pe bază de făină, produse
de cofetărie, torturi/prăjituri.

───────

(210) M 2021 06984
(151) 29/09/2021
(732) DIVVOS SRL, SAT MICEŞTI NR.

487A, JUD. ARGEŞ, COMUNA
MICEŞTI, ARGEȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BL.
14A, SC. 4, ET.2, AP. 127, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

TERRAQUA ZERO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 01.01.01; 05.01.05

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

32. Băuturi non-alcoolice, limonade, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi
răcoritoare, ape minerale şi gazoase şi
alte băuturi nealcoolice, ape (băuturi), apă
carbogazoasă, apă carbogazeificată, apă
gazoasă, apă plată, apă minerală, ape de masă,
apă îmbuteliată, apă de izvor, apă cu arome,
apă minerale cu arome, ape cu vitamine, ape cu
minerale, apă lithia (bogată în litiu).

───────
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(210) M 2021 06985
(151) 29/09/2021
(732) MYSKIN SRL, SPLAIUL UNIRII NR.

76, CORP A, PARTER, CLADIREA
RIVER PLAZA, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ADELIA CRISTINA ENE; ACE - MR
EXPERT SRL, STR. SOLSTITIULUI
NR. 2A, BL.1, ET. 2, APT. 10,
CAMERA 2, JUD. ILFOV, POPESTI
LEORDENI, 077160, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Clinica Altezza

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.02.07

(591) Culori revendicate:bej (HEX #d6b17d,
HEX #cea368), maro deschis (HEX
#bb9e68), maro închis (HEX #734d28,
HEX #422006)

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

35. Publicitate, asistenţă în managementul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, consultanţă în
organizarea afacerilor, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, servicii de intermediere
comercială, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, demonstraţii cu
produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
distribuirea de eşantioane, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate exterioară, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare
şi veterinare şi pentru proviziile medicale,
promovarea vânzarilor pentru terţi, optimizare

pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, marketing cu public ţintă, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale
44. Servicii de medicină alternativă, servicii
de aromaterapie, servicii de saloane de
înfrumuseţare, servicii de sanatoriu pentru
convalescenţi, depilarea cu ceară, implanturi
de păr, coafură, închiriere de aparate pentru
coafarea părului, îngrijirea sănătăţii, servicii
de sănătate prin apă (spa), servicii de
centre de sănătate, consiliere în domeniul
sănătăţii, servicii de spitaliceşti, servicii de
analize medicale în scop de diagnostic și
tratament furnizate de laboratoare medicale,
examinare medicală (screening), manichiură,
masaj, servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, închirierea de echipamente medicale,
consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilităţi, îngrijire, medicală, servicii prestate de
opticieni, servicii de ortodonţie, îngrijire paliativă,
consiliere farmaceutică, fizioterapie / terapie
fizică, chirurgie plastică, prepararea reţetelor de
către farmacişti, servicii de psiholog, servicii de
sanatoria, servicii de saună, servicii de solarii,
terapie logopedică, tatuare, servicii de terapie,
servicii de machiaj, consiliere alimentară și
nutrițională, închiriere de roboți chirurgicali.

───────

(210) M 2021 06986
(151) 29/09/2021
(732) LEMON INTERIOR DESIGN

S.R.L., STR. MAXIM GORKI
NR.20, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LEMON INTERNATIONAL
DESIGN
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 09.05.18

(591) Culori revendicate:bej, maro deschis,
negru

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

37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor / impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor, servicii de
constructii, servicii de dezvoltare imobiliara
(constructii), servicii de instalatii si reparatii,
servicii de consiliere privind amenajarea
cladirilor, reparatii de constructii, construcții
și demolări de clădiri, amenajare teritorială
pentru construcții, servicii de management în
construcții, construcții și reparații de clădiri,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
lucrări de construcții de inginerie civilă, instalare
de schele pentru construcții, consultații pentru
construcții, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii de
construcții referitoare la clădiri pentru locuințe,
sudură de structuri din oțel pentru construcții,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
realizarea de construcții cu caracter industrial,
instalare de elemente fabricate de construcții,
servicii de construcții de structuri temporare,
construcții de terase, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale,
servicii de construcții de clădiri.
42. Proiectarea (designul) spațiului interior,
servicii de informare și consiliere în
domeniul design-ului interior, cercetare in
domeniul constructiilor de cladiri, cercetare
si dezvoltarea de produse noi pentru terti,
planificare urbana, servicii de design grafic
pentru materialele publicitare, artă grafică și
design, proiectarea construcțiilor, proiectarea de
decorațiuni interioare, servicii de arhitectură,
consultanță în arhitectură, managementul
proiectelor arhitecturale, întocmire de proiecte
de arhitectură, consultanță în materie de
design interior, servicii de amenajare/design
interior, design grafic pentru materiale
promoționale, servicii de informare privind
armonizarea culorilor, vopselelor și a mobilierului
pentru design interior, servicii de informare
privind combinațiile de culori, vopsele și
mobilier pentru design interior, servicii
de consultanță în materie de decorațiuni
interioare, servicii de proiectare privind
decorațiunile interioare pentru birouri, servicii
de proiectare privind decorațiunile interioare
pentru locuințe, consultanță privind alegerea
materialelor pentru tapițarea mobilierului

(decorațiuni interioare), furnizarea unui site
cu informații în domeniul decorațiunilor
interioare, servicii de arhitectura, consultanta in
arhitectura, poiectarea constructiilor, proiectarea
de decoratiuni interioare, amenajare/ design
interior, design de arte grafice, proiectare
industriala, proiectarea ambalajelor, design
arhitectural, servicii tehnologice și design,
servicii de design, proiectare industrială, design
grafic și industrial, servicii de grafică, servicii
de grafică personalizată, servicii de grafică
personalizată pentru tapet, servicii de design
interior și exterior, servicii de design interior
pentru magazine, servicii de consultanță în
materie de design interior, servicii de design
interior pentru comerțul cu amănuntul, servicii
de design de mobilier pentru interiorul clădirilor,
servicii de design interior și servicii conexe de
informare și consiliere.

───────

(210) M 2021 06987
(151) 29/09/2021
(732) YLKRS AUTOMOTIVE SRL,

STR. IANCU CAPITANU NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021364,
ROMANIA

(540)
YLKRS Automotive

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

12. Huse adaptate pentru volane de automobile,
accesorii aerodinamice pentru caroserii auto,
huse adaptate pentru automobile.
27. Preșuri și covorașe auto, covorașe pentru
autovehicule.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la accesorii pentru automobile, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la piese pentru
automobile.

───────
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(210) M 2021 06988
(151) 29/09/2021
(732) SC ALEVIA SRL, STR. ANA

IPATESCU, NR. 9, JUD. SUCEAVA,
FALTICENI, 725200, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)
Optimicin

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare de uz medical
pentru oameni și animale, dezinfectante,
fungicide, ierbicide, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, apă medicinală de gură, preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic, produse
medicinale pentru curățarea dinților, produse și
articole pentru igienă, suplimente alimentare şi
preparate dietetice de uz medical, suplimente
dietetice pe bază de propolis, alimente pentru
bebeluși, alimente dietetice de uz medical,
antioxidanți, băuturi (suplimente dietetice),
batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei, bomboane
medicinale, băuturi pe bază de vitamine,
ceai medicinal, preparate cu minerale și
vitamine, preparate dietetice și alimentare,
preparate multivitaminice, suplimente vitaminice
și minerale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, remedii naturale și farmaceutice,
preparate cu extracte din plante medicinale,
alifii medicinale, aminoacizi de uz medical,
analeptice, analgezice, anestezice, antibiotice,
anticorpi, antidepresive, antidoturi, antiemetice
(antivomitive), antihistaminice, antipiretice,
antitoxine, antitusive, antivirale, balsamuri de
uz farmaceutic, balsamuri de uz medical,
băuturi minerale de uz medicinal, calmante,
compoziții farmaceutice, creme de protecție
medicinale, digestive, diuretice, dropsuri de
uz medical, elixiruri (preparate farmaceutice),
extracte din plante de uz medical, produse
chimico-farmaceutice, geluri antibacteriene,
geluri antiinflamatoare, ierburi medicinale,
infuzii din plante medicinale, laxative, loțiuni
de uz farmaceutic, loțiuni pentru îngrijirea
pielii (de uz medical), medicamente, picături
nazale de uz medical, picături pentru ochi,
picături pentru urechi, poțiuni (preparate)
medicinale, preparate antibacteriene, preparate
antiinflamatorii, preparate dermatologice,

preparate farmaceutice, preparate pentru
calmarea durerii, preparate și substanțe cu
minerale de uz medical, preparate și substanțe
farmaceutice, preparate cu vitamina a, preparate
cu vitamina b, preparate cu vitamina c, preparate
cu vitamina d, preparate pe baza de vitamine
sub forma de suplimente alimentare, produse
de panificaţie pentru diabetici adaptate uzului
medical, preparate antiparazitare, preparate
chimice pentru scopuri medicale, pâine de uz
terapeutic îmbogăţită cu vitamine, siropuri de
uz farmaceutic, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, spray de gură medicinal, sprayuri
medicinale, săruri pentru scopuri medicale,
suplimente homeopate, uleiuri medicinale,
unguente de uz farmaceutic, preparate și
materiale de diagnostic, alcool medicinal, ape
termale, lubrifianți de uz medical, biocide,
preparate și articole sanitare, dezinfectanți și
antiseptice, articole absorbante pentru igiena
personală, săpunuri și detergenți medicinali și
dezinfectanți, șampoane medicinale, preparate
pentru igienizarea aerului, soluții de curățare
de uz medical, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, sucuri de fructe pentru
diabetici, adaptate pentru uz medical., substanţe
dietetice de uz medical, spray-uri pentru gât.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
amestecuri de ceai, amestecuri de pulberi de
ceai, băuturi din ceai nemedicinale, băuturi
pe bază de ceai (nemedicamentoase), ceaiuri
din plante, altele decât cele de uz medicinal,
esențe de ceai cu excepţia esenţelor eterice
şi a uleiurilor esenţiale, extracte de ceai cu
excepţia uleiurilor esenţiale, înlocuitori de ceai,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, batoane de cereale
și batoane energizante, dulciuri (bomboane),
bomboane mentolate, tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie, zahăr, miere, sirop
de melasă, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii,
arome și condimente, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, grisine subtiri, grisine
groase, oţet, oţet din fructe, oţet din vin,
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oţet aromat, quinoa prelucrată, paste de
quinoa, fructe goji uscate, siropuri aromatizate
(îndulcitori).

───────

(210) M 2021 06989
(151) 29/09/2021
(732) LEMON INTERIOR DESIGN

S.R.L., STR. MAXIM GORKI,
NR.20, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
LEMON INTERNATIONAL

DESIGN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea clădirilor, servicii de
construcţii, servicii de dezvoltare imobiliara
(construcţii), servicii de instalaţii şi reparaţii,
servicii de consiliere privind amenajarea
clădirilor, reparaţii de construcţii, construcţii
și demolări de clădiri, amenajare teritorială
pentru construcții, servicii de management în
construcții, construcții și reparații de clădiri,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
lucrări de construcții de inginerie civilă, instalare
de schele pentru construcții, consultații pentru
construcții, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii de
construcții referitoare la clădiri pentru locuințe,
sudură de structuri din oțel pentru construcții,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
realizarea de construcții cu caracter industrial,
instalare de elemente fabricate de construcții,
servicii de construcții de structuri temporare,
construcții de terase, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale,
servicii de construcții de clădiri.
42. Proiectarea (designul) spațiului interior,
servicii de informare și consiliere în
domeniul design-ului interior, cercetare in
domeniul constructiilor de cladiri, cercetare
si dezvoltarea de produse noi pentru terti,
planificare urbana, servicii de design grafic
pentru materialele publicitare, artă grafică și
design, proiectarea construcțiilor, proiectarea de
decorațiuni interioare, servicii de arhitectură,
consultanță în arhitectură, managementul

proiectelor arhitecturale, întocmire de proiecte
de arhitectură, consultanță în materie de
design interior, servicii de amenajare/design
interior, design grafic pentru materiale
promoționale, servicii de informare privind
armonizarea culorilor, vopselelor și a mobilierului
pentru design interior, servicii de informare
privind combinațiile de culori, vopsele și
mobilier pentru design interior, servicii
de consultanță în materie de decorațiuni
interioare, servicii de proiectare privind
decorațiunile interioare pentru birouri, servicii
de proiectare privind decorațiunile interioare
pentru locuințe, consultanță privind alegerea
materialelor pentru tapițarea mobilierului
(decorațiuni interioare), furnizarea unui site
cu informații în domeniul decorațiunilor
interioare, servicii de arhitectura, consultanta in
arhitectura, poiectarea constructiilor, proiectarea
de decoratiuni interioare, amenajare/ design
interior, design de arte grafice, proiectare
industriala, proiectarea ambalajelor, design
arhitectural, servicii tehnologice și design,
servicii de design, proiectare industrială, design
grafic și industrial, servicii de grafică, servicii
de grafică personalizată, servicii de grafică
personalizată pentru tapet, servicii de design
interior și exterior, servicii de design interior
pentru magazine, servicii de consultanță în
materie de design interior, servicii de design
interior pentru comerțul cu amănuntul, servicii
de design de mobilier pentru interiorul clădirilor,
servicii de design interior și servicii conexe de
informare și consiliere.

───────

(210) M 2021 06990
(151) 29/09/2021
(732) ZEN CORE SRL, STR. EROILOR,

NR. 266, BL. 8H, AP. 22, JUDETUL
CLUJ, FLORESTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

ZEN CORE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12; 18.01.08

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

7. Mașini pentru ridicarea și transportarea
buștenilor, mașini forestiere, ferăstraie cu
bandă pentru exploatare forestieră, graifere
pentru lemn (hidraulice) de uz forestier, mașini
pentru rostuirea dinților de ferăstrău (pentru
exploatarea forestieră sau prelucrarea lemnului),
transportoare hidraulice, mecanisme hidraulice
de ridicare, platforme hidraulice autopropulsate,
platforme de ridicare pentru atașarea vehiculelor.
37. Repararea sau întreținerea mașinilor și
echipamentelor pentru exploatarea forestieră,
instalare de echipamente hidraulice, servicii
consultative privind instalarea de echipamente
hidraulice, servicii de recondiționarea
ambreiajelor pentru camioane hidraulice,
recondiționarea frânelor pentru camioane
hidraulice, service de întreținere a macaralelor,
service și reparare de aparate de ridicat.

───────

(210) M 2021 06991
(151) 29/09/2021
(732) SC ALEVIA SRL, STR. ANA

IPATESCU, NR. 9, JUDETUL
SUCEAVA, FALTICENI, 725200,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)
Imunio

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare de uz medical
pentru oameni și animale, dezinfectante,
fungicide, ierbicide, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, apă medicinală de gură, preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic, produse
medicinale pentru curățarea dinților, produse și
articole pentru igienă, suplimente alimentare şi
preparate dietetice de uz medical, suplimente
dietetice pe bază de propolis, alimente pentru
bebeluși, alimente dietetice de uz medical,
antioxidanți, băuturi (suplimente dietetice),
batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei, bomboane
medicinale, băuturi pe bază de vitamine,
ceai medicinal, preparate cu minerale și
vitamine, preparate dietetice și alimentare,

preparate multivitaminice, suplimente vitaminice
și minerale, remedii naturale și farmaceutice,
preparate cu extracte din plante medicinale,
alifii medicinale, aminoacizi de uz medical,
analeptice, analgezice, anestezice, antibiotice,
anticorpi, antidepresive, antidoturi, antiemetice
(antivomitive), antihistaminice, antipiretice,
antitoxine, antitusive, antivirale, balsamuri de
uz farmaceutic, balsamuri de uz medical,
băuturi minerale de uz medicinal, calmante,
compoziții farmaceutice, creme de protecție
medicinale, digestive, diuretice, dropsuri de
uz medical, elixiruri (preparate farmaceutice),
extracte din plante de uz medical, produse
chimico-farmaceutice, geluri antibacteriene,
geluri antiinflamatoare, ierburi medicinale,
infuzii din plante medicinale, laxative, loțiuni
de uz farmaceutic, loțiuni pentru îngrijirea
pielii (de uz medical), medicamente, picături
nazale de uz medical, picături pentru ochi,
picături pentru urechi, poțiuni (preparate)
medicinale, preparate antibacteriene, preparate
antiinflamatorii, preparate dermatologice,
preparate farmaceutice, preparate pentru
calmarea durerii, preparate și substanțe cu
minerale de uz medical, preparate și substanțe
farmaceutice, preparate cu vitamina a, preparate
cu vitamina b, preparate cu vitamina c, preparate
cu vitamina d, preparate pe baza de vitamine
sub forma de suplimente alimentare, produse
de panificaţie pentru diabetici adaptate uzului
medical, preparate antiparazitare, preparate
chimice pentru scopuri medicale, pâine de uz
terapeutic îmbogăţită cu vitamine, siropuri de
uz farmaceutic, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, spray de gură medicinal, sprayuri
medicinale, săruri pentru scopuri medicale,
suplimente homeopate, uleiuri medicinale,
unguente de uz farmaceutic, pansamente,
bandaje și plasturi medicali, preparate și
materiale de diagnostic, alcool medicinal, ape
termale, lubrifianți de uz medical, biocide,
preparate și articole sanitare, dezinfectanți și
antiseptice, articole absorbante pentru igiena
personală, săpunuri și detergenți medicinali și
dezinfectanți, șampoane medicinale, preparate
pentru igienizarea aerului, soluții de curățare
de uz medical, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, sucuri de fructe pentru
diabetici, adaptate pentru uz medical., substanţe
dietetice de uz medical, spray-uri pentru gât.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
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conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
amestecuri de ceai, amestecuri de pulberi de
ceai, băuturi din ceai nemedicinale, băuturi
pe bază de ceai (nemedicamentoase), ceaiuri
din plante, altele decât cele de uz medicinal,
esențe de ceai cu excepţia esenţelor eterice
şi a uleiurilor esenţiale, extracte de ceai cu
excepţia uleiurilor esenţiale, înlocuitori de ceai,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, batoane de cereale
și batoane energizante, dulciuri (bomboane),
bomboane mentolate, tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie, zahăr, miere, sirop
de melasă, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii,
arome și condimente, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, grisine subtiri, grisine
groase, oţet, oţet din fructe, oţet din vin,
oţet aromat, quinoa prelucrată, paste de
quinoa, fructe goji uscate, siropuri aromatizate
(îndulcitori).

───────

(210) M 2021 06992
(151) 29/09/2021
(732) SC ALEVIA SRL, STR. ANA

IPATESCU NR. 9, JUDETUL
SUCEAVA, FALTICENI, 725200,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)
Nutrinergic

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare de uz medical
pentru oameni și animale, dezinfectante,
fungicide, ierbicide, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, apă medicinală de gură, preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic, produse
medicinale pentru curățarea dinților, produse și
articole pentru igienă, suplimente alimentare şi
preparate dietetice de uz medical, suplimente
dietetice pe bază de propolis, alimente pentru

bebeluși, alimente dietetice de uz medical,
antioxidanți, băuturi (suplimente dietetice),
batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei, bomboane
medicinale, băuturi pe bază de vitamine,
ceai medicinal, preparate cu minerale și
vitamine, preparate dietetice și alimentare,
preparate multivitaminice, suplimente vitaminice
și minerale, remedii naturale și farmaceutice,
preparate cu extracte din plante medicinale,
alifii medicinale, aminoacizi de uz medical,
analeptice, analgezice, anestezice, antibiotice,
anticorpi, antidepresive, antidoturi, antiemetice
(antivomitive), antihistaminice, antipiretice,
antitoxine, antitusive, antivirale, balsamuri de
uz farmaceutic, balsamuri de uz medical,
băuturi minerale de uz medicinal, calmante,
compoziții farmaceutice, creme de protecție
medicinale, digestive, diuretice, dropsuri de
uz medical, elixiruri (preparate farmaceutice),
extracte din plante de uz medical, produse
chimico-farmaceutice, geluri antibacteriene,
geluri antiinflamatoare, ierburi medicinale,
infuzii din plante medicinale, laxative, loțiuni
de uz farmaceutic, loțiuni pentru îngrijirea
pielii (de uz medical), medicamente, picături
nazale de uz medical, picături pentru ochi,
picături pentru urechi, poțiuni (preparate)
medicinale, preparate antibacteriene, preparate
antiinflamatorii, preparate dermatologice,
preparate farmaceutice, preparate pentru
calmarea durerii, preparate și substanțe cu
minerale de uz medical, preparate și substanțe
farmaceutice, preparate cu vitamina a, preparate
cu vitamina b, preparate cu vitamina c, preparate
cu vitamina d, preparate pe baza de vitamine
sub forma de suplimente alimentare, produse
de panificaţie pentru diabetici adaptate uzului
medical, preparate antiparazitare, preparate
chimice pentru scopuri medicale, pâine de uz
terapeutic îmbogăţită cu vitamine, siropuri de
uz farmaceutic, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, spray de gură medicinal, sprayuri
medicinale, săruri pentru scopuri medicale,
suplimente homeopate, uleiuri medicinale,
unguente de uz farmaceutic, pansamente,
bandaje și plasturi medicali, preparate și
materiale de diagnostic, alcool medicinal, ape
termale, lubrifianți de uz medical, biocide,
preparate și articole sanitare, dezinfectanți și
antiseptice, articole absorbante pentru igiena
personală, săpunuri și detergenți medicinali și
dezinfectanți, șampoane medicinale, preparate
pentru igienizarea aerului, soluții de curățare
de uz medical, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, sucuri de fructe pentru
diabetici, adaptate pentru uz medical., substanţe
dietetice de uz medical, spray-uri pentru gât.
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30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
amestecuri de ceai, amestecuri de pulberi de
ceai, băuturi din ceai nemedicinale, băuturi
pe bază de ceai (nemedicamentoase), ceaiuri
din plante, altele decât cele de uz medicinal,
esențe de ceai cu excepţia esenţelor eterice
şi a uleiurilor esenţiale, extracte de ceai cu
excepţia uleiurilor esenţiale, înlocuitori de ceai,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, batoane de cereale
și batoane energizante, dulciuri (bomboane),
bomboane mentolate, tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie, zahăr, miere, sirop
de melasă, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii,
arome și condimente, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, grisine subtiri, grisine
groase, oţet, oţet din fructe, oţet din vin,
oţet aromat, quinoa prelucrată, paste de
quinoa, fructe goji uscate, siropuri aromatizate
(îndulcitori).

───────

(210) M 2021 06993
(151) 29/09/2021
(732) FLORIN SANGEORZAN, STRADA

LUPENI NR. 11, JUDETUL
BISTRITA NASAUD, BISTRITA,
600018, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

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

(540)
SUHARD BIOMEDICAL

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

10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 06994
(151) 29/09/2021
(732) FLORIN SANGEORZAN, STR.

LUPENI, NR. 11, JUDETUL
BISTRITA NASAUD, BISTRITA,
500113, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

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

(540)
Clinica Santech

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

10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────
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(210) M 2021 06996
(151) 29/09/2021
(732) UNIVERSITATEA SAPIENTIA,

STR. MATEI CORVIN, NR. 4,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400112, CLUJ, ROMANIA

(740) SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION SRL, STR.
KOSSUTH LAJOS NR. 28,
AP.13, JUDETUL HARGHITA,
MIERCUREA-CIUC, 530112,
HARGHITA, ROMANIA

(540)

ERDÉLYI JOGÉLET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.11.06

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

9. Cărți electronice descărcabile, reviste
electronice descarcabile, publicații electronice
descărcabile, baze de date (electronice), baze
de date computerizate.
16. Produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, formulare comerciale, anuare (publicații
tipărite), periodice, buletine informative, articole
de papetărie și accesorii educative, rapoarte în
domeniul juridic, reviste juridice, manuale de
instrucțiuni pentru educație, materiale educative
și didactice, compendii în domeniul juridic
(tiparituri), cărți.
41. Publicare de cărți, publicare multimedia
de cărți, publicare de cărți și reviste, servicii
de cercetare online în biblioteci, servicii
academice online în biblioteci, servicii de
bibliotecă și închiriere de produse media,
publicare on-line de cărți și reviste electronice,
publicare de cărți electronice și periodice
pe internet, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, furnizarea de informații
în domeniul educației, furnizate on-line dintr-o

bază de date computerizată sau de pe internet,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
servicii de închiriere de echipamente și instalații
pentru educație, divertisment, sport și cultură,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
îndrumare, educație și instruire, organizare de
competiții, organizare și coordonare de prelegeri.
42. Dezvoltare de baze de date, cercetare
științifică realizată cu ajutorul bazelor de date,
cercetare și analiză științifică, servicii it, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, proiectare,
creare și programare de pagini web, dezvoltare
software, programare și implementare.

───────

(210) M 2021 06997
(151) 29/09/2021
(732) SC ALEVIA SRL, STR. ANA

IPATESCU NR. 9, JUDETUL
SUCEAVA, FALTICENI, 725200,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)
Heparepar

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare de uz medical
pentru oameni și animale, dezinfectante,
fungicide, ierbicide, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, apă medicinală de gură, preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic, produse
medicinale pentru curățarea dinților, produse și
articole pentru igienă, suplimente alimentare şi
preparate dietetice de uz medical, suplimente
dietetice pe bază de propolis, alimente pentru
bebeluși, alimente dietetice de uz medical,
antioxidanți, băuturi (suplimente dietetice),
batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei, bomboane
medicinale, băuturi pe bază de vitamine,
ceai medicinal, preparate cu minerale și
vitamine, preparate dietetice și alimentare,
preparate multivitaminice, suplimente vitaminice
și minerale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, remedii naturale și farmaceutice,
preparate cu extracte din plante medicinale,
alifii medicinale, aminoacizi de uz medical,
analeptice, analgezice, anestezice, antibiotice,
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anticorpi, antidepresive, antidoturi, antiemetice
(antivomitive), antihistaminice, antipiretice,
antitoxine, antitusive, antivirale, balsamuri de
uz farmaceutic, balsamuri de uz medical,
băuturi minerale de uz medicinal, calmante,
compoziții farmaceutice, creme de protecție
medicinale, digestive, diuretice, dropsuri de
uz medical, elixiruri (preparate farmaceutice),
extracte din plante de uz medical, produse
chimico-farmaceutice, geluri antibacteriene,
geluri antiinflamatoare, ierburi medicinale,
infuzii din plante medicinale, laxative, loțiuni
de uz farmaceutic, loțiuni pentru îngrijirea
pielii (de uz medical), medicamente, picături
nazale de uz medical, picături pentru ochi,
picături pentru urechi, poțiuni (preparate)
medicinale, preparate antibacteriene, preparate
antiinflamatorii, preparate dermatologice,
preparate farmaceutice, preparate pentru
calmarea durerii, preparate și substanțe cu
minerale de uz medical, preparate și substanțe
farmaceutice, preparate cu vitamina a, preparate
cu vitamina b, preparate cu vitamina c, preparate
cu vitamina d, preparate pe baza de vitamine
sub forma de suplimente alimentare, produse
de panificaţie pentru diabetici adaptate uzului
medical, preparate antiparazitare, preparate
chimice pentru scopuri medicale, pâine de uz
terapeutic îmbogăţită cu vitamine, siropuri de
uz farmaceutic, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, spray de gură medicinal, sprayuri
medicinale, săruri pentru scopuri medicale,
suplimente homeopate, uleiuri medicinale,
unguente de uz farmaceutic, pansamente,
bandaje și plasturi medicali, preparate și
materiale de diagnostic, alcool medicinal, ape
termale, lubrifianți de uz medical, biocide,
preparate și articole sanitare, dezinfectanți și
antiseptice, articole absorbante pentru igiena
personală, săpunuri și detergenți medicinali și
dezinfectanți, șampoane medicinale, preparate
pentru igienizarea aerului, soluții de curățare
de uz medical, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, sucuri de fructe pentru
diabetici, adaptate pentru uz medical., substanţe
dietetice de uz medical, spray-uri pentru gât.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
amestecuri de ceai, amestecuri de pulberi de
ceai, băuturi din ceai nemedicinale, băuturi
pe bază de ceai (nemedicamentoase), ceaiuri

din plante, altele decât cele de uz medicinal,
esențe de ceai cu excepţia esenţelor eterice
şi a uleiurilor esenţiale, extracte de ceai cu
excepţia uleiurilor esenţiale, înlocuitori de ceai,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, batoane de cereale
și batoane energizante, dulciuri (bomboane),
bomboane mentolate, tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie, zahăr, miere, sirop
de melasă, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii,
arome și condimente, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, grisine subtiri, grisine
groase, oţet, oţet din fructe, oţet din vin,
oţet aromat, quinoa prelucrată, paste de
quinoa, fructe goji uscate, siropuri aromatizate
(îndulcitori).

───────

(210) M 2021 06998
(151) 29/09/2021
(732) SC ALEVIA SRL, STR. ANA

IPATESCU NR. 9, JUDETUL
SUCEAVA, FALTICENI, 725200,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)
Beauty HyaluCollagen

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare de uz medical
pentru oameni și animale, dezinfectante,
fungicide, ierbicide, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, apă medicinală de gură, preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic, produse
medicinale pentru curățarea dinților, produse și
articole pentru igienă, suplimente alimentare şi
preparate dietetice de uz medical, suplimente
dietetice pe bază de propolis, alimente pentru
bebeluși, alimente dietetice de uz medical,
antioxidanți, băuturi (suplimente dietetice),
batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei, bomboane
medicinale, băuturi pe bază de vitamine,
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ceai medicinal, preparate cu minerale și
vitamine, preparate dietetice și alimentare,
preparate multivitaminice, suplimente vitaminice
și minerale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, remedii naturale și farmaceutice,
preparate cu extracte din plante medicinale,
alifii medicinale, aminoacizi de uz medical,
analeptice, analgezice, anestezice, antibiotice,
anticorpi, antidepresive, antidoturi, antiemetice
(antivomitive), antihistaminice, antipiretice,
antitoxine, antitusive, antivirale, balsamuri de
uz farmaceutic, balsamuri de uz medical,
băuturi minerale de uz medicinal, calmante,
compoziții farmaceutice, creme de protecție
medicinale, digestive, diuretice, dropsuri de
uz medical, elixiruri (preparate farmaceutice),
extracte din plante de uz medical, produse
chimico-farmaceutice, geluri antibacteriene,
geluri antiinflamatoare, ierburi medicinale,
infuzii din plante medicinale, laxative, loțiuni
de uz farmaceutic, loțiuni pentru îngrijirea
pielii (de uz medical), medicamente, picături
nazale de uz medical, picături pentru ochi,
picături pentru urechi, poțiuni (preparate)
medicinale, preparate antibacteriene, preparate
antiinflamatorii, preparate dermatologice,
preparate farmaceutice, preparate pentru
calmarea durerii, preparate și substanțe cu
minerale de uz medical, preparate și substanțe
farmaceutice, preparate cu vitamina a, preparate
cu vitamina b, preparate cu vitamina c, preparate
cu vitamina d, preparate pe baza de vitamine
sub forma de suplimente alimentare, produse
de panificaţie pentru diabetici adaptate uzului
medical, preparate antiparazitare, preparate
chimice pentru scopuri medicale, pâine de uz
terapeutic îmbogăţită cu vitamine, siropuri de
uz farmaceutic, șervețele impregnate cu loțiuni
farmaceutice, spray de gură medicinal, sprayuri
medicinale, săruri pentru scopuri medicale,
suplimente homeopate, uleiuri medicinale,
unguente de uz farmaceutic, pansamente,
bandaje și plasturi medicali, preparate și
materiale de diagnostic, alcool medicinal, ape
termale, lubrifianți de uz medical, biocide,
preparate și articole sanitare, dezinfectanți și
antiseptice, articole absorbante pentru igiena
personală, săpunuri și detergenți medicinali și
dezinfectanți, șampoane medicinale, preparate
pentru igienizarea aerului, soluții de curățare
de uz medical, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, sucuri de fructe pentru
diabetici, adaptate pentru uz medical., substanţe
dietetice de uz medical, spray-uri pentru gât.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,

sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
amestecuri de ceai, amestecuri de pulberi de
ceai, băuturi din ceai nemedicinale, băuturi
pe bază de ceai (nemedicamentoase), ceaiuri
din plante, altele decât cele de uz medicinal,
esențe de ceai cu excepţia esenţelor eterice
şi a uleiurilor esenţiale, extracte de ceai cu
excepţia uleiurilor esenţiale, înlocuitori de ceai,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, batoane de cereale
și batoane energizante, dulciuri (bomboane),
bomboane mentolate, tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie, zahăr, miere, sirop
de melasă, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii,
arome și condimente, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, grisine subtiri, grisine
groase, oţet, oţet din fructe, oţet din vin,
oţet aromat, quinoa prelucrată, paste de
quinoa, fructe goji uscate, siropuri aromatizate
(îndulcitori).

───────

(210) M 2021 06999
(151) 29/09/2021
(732) SC. URBOTEL SRL, STR.

MALULUI NR.4, JUDETUL BIHOR,
ORADEA, 410002, BIHOR,
ROMANIA

(540)
MOTOCICLIST PENTRU O ZI

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

41. Servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, educație,
divertisment și sport.

───────
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(210) M 2021 07000
(151) 29/09/2021
(732) SC ALEVIA SRL, STR. ANA

IPĂTESCU NR. 9, JUD. SUCEAVA,
FĂLTICENI, 725200, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)
Articlar HyaluCollagen

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare de uz medical
pentru oameni și animale, dezinfectante,
fungicide, ierbicide, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, apă medicinală de gură, preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic, produse
medicinale pentru curățarea dinților, produse și
articole pentru igienă, suplimente alimentare şi
preparate dietetice de uz medical, suplimente
dietetice pe bază de propolis, alimente pentru
bebeluși, alimente dietetice de uz medical,
antioxidanți, băuturi (suplimente dietetice),
batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei, bomboane
medicinale, băuturi pe bază de vitamine,
ceai medicinal, preparate cu minerale și
vitamine, preparate dietetice și alimentare,
preparate multivitaminice, suplimente vitaminice
și minerale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, remedii naturale și farmaceutice,
preparate cu extracte din plante medicinale,
alifii medicinale, aminoacizi de uz medical,
analeptice, analgezice, anestezice, antibiotice,
anticorpi, antidepresive, antidoturi, antiemetice
(antivomitive), antihistaminice, antipiretice,
antitoxine, antitusive, antivirale, balsamuri de
uz farmaceutic, balsamuri de uz medical,
băuturi minerale de uz medicinal, calmante,
compoziții farmaceutice, creme de protecție
medicinale, digestive, diuretice, dropsuri de
uz medical, elixiruri (preparate farmaceutice),
extracte din plante de uz medical, produse
chimico-farmaceutice, geluri antibacteriene,
geluri antiinflamatoare, ierburi medicinale,
infuzii din plante medicinale, laxative, loțiuni
de uz farmaceutic, loțiuni pentru îngrijirea
pielii (de uz medical), medicamente, picături
nazale de uz medical, picături pentru ochi,
picături pentru urechi, poțiuni (preparate)
medicinale, preparate antibacteriene, preparate
antiinflamatorii, preparate dermatologice,

preparate farmaceutice, preparate pentru
calmarea durerii, preparate și substanțe cu
minerale de uz medical, preparate și substanțe
farmaceutice, preparate cu vitamina A, preparate
cu vitamina B, preparate cu vitamina C,
preparate cu vitamina D, preparate pe
bază de vitamine sub forma de suplimente
alimentare, produse de panificaţie pentru
diabetici adaptate uzului medical, preparate
antiparazitare, preparate chimice pentru scopuri
medicale, pâine de uz terapeutic îmbogăţită
cu vitamine, siropuri de uz farmaceutic,
șervețele impregnate cu loțiuni farmaceutice,
spray de gură medicinal, sprayuri medicinale,
săruri pentru scopuri medicale, suplimente
homeopate, uleiuri medicinale, unguente de uz
farmaceutic, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, preparate și materiale de diagnostic,
alcool medicinal, ape termale, lubrifianți de
uz medical, biocide, preparate și articole
sanitare, dezinfectanți și antiseptice, articole
absorbante pentru igiena personală, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, șampoane
medicinale, preparate pentru igienizarea aerului,
soluții de curățare de uz medical, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, sucuri de
fructe pentru diabetici, adaptate pentru uz
medical., substanţe dietetice de uz medical,
spray-uri pentru gât.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
amestecuri de ceai, amestecuri de pulberi de
ceai, băuturi din ceai nemedicinale, băuturi
pe bază de ceai (nemedicamentoase), ceaiuri
din plante, altele decât cele de uz medicinal,
esențe de ceai cu excepţia esenţelor eterice
şi a uleiurilor esenţiale, extracte de ceai cu
excepţia uleiurilor esenţiale, înlocuitori de ceai,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, batoane de cereale
și batoane energizante, dulciuri (bomboane),
bomboane mentolate, tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie, zahăr, miere, sirop
de melasă, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii,
arome și condimente, gheață, înghețată, iaurt
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înghețat și șerbeturi, grisine subtiri, grisine
groase, oţet, oţet din fructe, oţet din vin,
oţet aromat, quinoa prelucrată, paste de
quinoa, fructe goji uscate, siropuri aromatizate
(îndulcitori).

───────

(210) M 2021 07001
(151) 29/09/2021
(732) MED TECH DISTRIBUTIONS SRL,

STR. PRIETENIEI, NR. 16, APT.
7, JUD. MURES, TÂRGU MUREȘ,
540439, MUREȘ, ROMANIA

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
CONSTANTIN BRÂNCUŞI NR.
73-79A, ET.2, AP.205, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

MED TECH DISTRIBUTIONS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 26.02.07;
26.04.04

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de franciză care oferă
asistență în afaceri, furnizare de servicii
de consiliere în domeniul afacerilor privind
francizarea, servicii de consiliere în afaceri
privind francizarea, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
medicale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate medicale.

───────

(210) M 2021 07002
(151) 29/09/2021
(732) AGA ASIA LOGISTIC S.R.L., STR.

SINAIA NR. 18, BL. 16, SC. 1, ET.
3, AP. 12, CAM. 2, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 022765, ROMANIA

(540)

AGA ASIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.01.01; 01.05.02;
01.05.12; 24.15.13

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

31. Fructe proaspete, nuci neprocesate, legume
proaspete și ierburi proaspete.

───────
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(210) M 2021 07003
(151) 29/09/2021
(732) IHB LANGUAGE TRAINING

CENTER SRL, STR. CONSTANTIN
RĂDULESCU MOTRU, NR. 29,
BL. 33, SCARA 3, ETAJ 8, AP.
105, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) PROTOPOPESCU & PARTNERS,
CALEA GRIVITEI, NR. 164, BL. K,
SC. B, ET. 2, AP. 34, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010708, ROMANIA

(540)

Future Leaders

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.06

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

clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, coordonare de expoziții cu scop
educativ, organizare de convenții cu scopuri
educative, organizare de competiții educative,
organizare de seminarii cu scop educativ,
organizare și coordonare de prelegeri, seminare,
academii (educație), administrarea serviciilor
educaționale, coordonare de cursuri, coordonare
de cursuri prin corespondență, cursuri de
sprijin pentru învățarea limbilor străine, cursuri
lingvistice, cursuri în cadrul taberelor educative,
cursuri școlare pentru pregătirea examenelor,
educație, difuzare de materiale educative,
elaborare de materiale educative, furnizare de
cursuri de instruire online, furnizare de cursuri
de instruire pentru tineri, furnizare de cursuri de
pregătire în domeniul limbilor străine, furnizare
de școli și cursuri de limbi străine, organizare de
cursuri de limbi străine, pregătire extrașcolară în
centre specializate, servicii de academii de studii
specializate în predarea limbilor străine, servicii
de predare a limbilor străine, cursuri de limbi
străine, servicii educative în domeniul predării
limbilor străine, elaborare de manuale educative,
organizare de activități educative pentru tabere
de vară, organizarea de concursuri educative,
publicare de materiale didactice educative.

(210) M 2021 07005
(151) 29/09/2021
(732) TIBERIU RAHAU, BLD. UNIRII

NR. 63, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030828, ROMANIA

(540)

rahau.ro

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

41. Servicii de fotografie, instruire în fotografie,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
servicii de fotografiere din drone, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, creare (redactare) de podcast-uri,
editare de materiale tipărite care conțin poze,
altele decât cele de uz publicitar, editare de
muzică, editare de texte scrise, altele decât cele
publicitare, editare muzicală, editare, întocmire
de rapoarte și redactare de texte, altele decât
cele publicitare, furnizare de servicii de studio
de înregistrare video, publicare de lucrări
muzicale, publicare de manuale de instruire,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de materiale educative, publicare de
materiale tipărite în format electronic pe internet,
publicare de texte, publicare de texte educative,
publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare multimedia, publicare și
editare de materiale tipărite, publicarea de
fotografii, publicarea de materiale multimedia
online, redactare de texte, servicii de editare,
servicii de editare computerizată, servicii de
editare de muzică, servicii de editare și
înregistrare muzicale, servicii de publicare
de text electronic, servicii de publicare on-
line, servicii de publicare, inclusiv servicii de
publicare electronică, servicii de scriere pentru
bloguri, activități de divertisment, sportive și
culturale, consultanță în materie de planificare
de evenimente speciale, educație și instruire,
fotoreportaje, furnizare de conținut audio online
nedescărcabil, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme printr-un site internet,
muzică digitală (care nu poate fi descărcată) de
pe internet, compoziții fotografice pentru terți,
editare de film, editare de filme (fotografice),
editare de fotografii, editare de înregistrări
audio, editare de înregistrări video, editare sau
înregistrare de sunete și imagini, editare video,
filmarea de microfilme pentru terți, fotografii
aeriene, fotografii de tip portret, furnizare de───────
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înregistrări audio digitale, nedescărcabile, de pe
internet, furnizare de studiouri audio sau video,
microfilmare, înregistrări de muzică, înregistrări
originale, producție de filme video, producție de
filme în scopuri educative, producție de filme
în scopuri educaționale, producție de înregistrări
audiovizuale, producție de înregistrări muzicale,
productie de podcasturi, producţie de podcast-
uri, producție de materiale video, producție
de înregistrări audio, producție de înregistrări
sonore și muzicale, producție de înregistrări
sonore și/sau video, producție de înregistrări
video, servicii ale studiourilor pentru înregistrări
video, servicii ale unui fotograf, servicii de editare
audio și video, servicii de editare video pentru
evenimente, servicii de editare în procesul de
post-producție a muzicii, a materialelor video și
a filmelor, servicii de filmare din drone, servicii
de filmări aeriene, servicii de înregistrare, servicii
de macrofotografie, servicii de producție video,
servicii de înregistrare audio și video, servicii
de înregistrare video, servicii de înregistrare și
producție audio, servicii de înregistrări audio,
servicii informative cu privire la filme video,
servicii de divertisment.

───────

(210) M 2021 07006
(151) 29/09/2021
(732) SEINEANA PRODUCT S.R.L.,

STR.CUZA VODĂ NR.12, JUD.
MARAMUREȘ, SEINI, 435400,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUD.
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

SEINEANA MURAT
special pentru voi

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 05.09.24

(591) Culori revendicate:galben (RAL 1015),
alb, gri, negru, roșu, verde (RAL
4007),mov, roz (RAL 4003)

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

30. Oțet.
───────
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(210) M 2021 07007
(151) 29/09/2021
(732) SANITO DISTRIBUTION SRL,

B-DUL 1 MAI NR. 33, BL. C12,
SC. 2, ET. 8, AP. 93, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL.
C14, SC. B, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AQAS

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01; 27.05.06; 27.05.17

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

clase:
3. Preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire, preparate pentru albit
şi alte substanţe pentru spălat, săpunuri,
produse pentru îngrijirea dinţilor, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
odorizante, produse pentru toaleta, uleiuri
esentiale si aromatice.
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
şi instalaţii sanitare, aparate pentru încălzire
și uscare personală, instalatii de uscare,
echipament pentru răcire și înghețare, accesorii
de reglare și siguranță pentru instalații de apă și
gaz.
16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton și machete arhitectonice, produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
articole decorative din hârtie pentru centrul
mesei, bannere din hârtie, batistuțe de hârtie,
bavete din hârtie, bucăți de material cu textura
în relief, utilizate pentru mărunțiș și pentru a
facilita apucarea acestuia cu mâna, cartonașe

cu nume pentru mese, cârpe de șters din hârtie,
căptușeli din hârtie pentru vasul de toaletă,
dantelă de hârtie, decorațiuni de hârtie pentru
masa, decorațiuni din carton pentru alimente,
dischete demachiante din hârtie, fanioane de
hârtie, filtre de apă din hârtie, filtre de cafea
din hârtie, foi absorbante din hârtie sau plastic
pentru ambalarea produselor alimentare, foi din
hârtie sau plastic cu control al umidității, pentru
ambalarea produselor alimentare, ghirlande
de hârtie, hârtie absorbantă, hârtie aspră
(pentru toaletă), hârtie de împachetat alimente,
hârtie folosită pe mesele de examinare, hârtie
igienică, hârtie parfumată pentru dulapuri, hârtie
pentru raft, hârtie pentru sertare, parfumată
sau neparfumată, hârtie pentru șervețele,
hârtie pergament, individualuri de masă din
hârtie, individualuri din carton pentru indicarea
amplasării veselei, lenjerie de masă din hârtie,
pancarte din hârtie sau carton, placarde din
hârtie, produse pentru față fabricate din hârtie,
prosoape de hârtie, prosoape de hârtie pentru
mâini, prosoape de hârtie utilizate la curățenie,
prosoape din hârtie, prosoape igienice din hârtie
pentru mâini, protectoare din hârtie pentru
schimbatul scutecelor, pungi de gunoi din hârtie,
pungi pentru ambalare din hârtie biodegradabilă,
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori,
învelișuri din hârtie pentru colaci de wc, pungi
pentru gătit în cuptorul cu microunde, role de
bucătărie (hârtie), role de hârtie igienică, role de
hârtie pentru case de marcat, saci de gunoi din
hârtie (pentru uz casnic), stegulețe decorative
din hârtie, stegulețe din hârtie, suporturi de
hârtie pentru pahare de cocteil, suporturi de
masă pentru pahare, confecționate din carton,
suporturi de masă pentru pahare, confecționate
din hârtie, șervete de masă, din carton, șervete
din hârtie de uz cosmetic, șervetele de masă
din hârtie, șervețele de hârtie, șervețele de
hârtie de pus sub cesti, șervețele de hârtie
pentru uz casnic, șervețele de masă din hârtie,
șervețele de toaletă din hârtie, șervețele de unică
folosință, șervețele din celuloză, șervețele din
celuloză de uz casnic, șervețele din celuloză
de uz cosmetic, șervețele din hârtie pentru față,
șervețele pentru demachiat, din hârtie, suporturi
de pahare din hârtie, suporturi din hârtie pentru
pahare, suporturi din hârtie pentru pahare de
bere, suporturi din mucava pentru pahare,
suporturi pentru halbe de bere, traverse de
masă din celuloză, traverse de masă din hârtie,
umbreluțe din hârtie pentru cocteiluri, articole
pentru legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau menaj,
materiale pentru artişti, pensule, maşini de scris
şi articole de birou (cu excepţia mobilelor),
clişee, materiale de instruire sau învăţămînt (cu
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excepţia aparatelor), materiale plastice pentru
ambalat, caractere tipografice.
21. Accesorii de baie, piepteni şi bureţi, perii (cu
excepţia pensulelor), material pentru îngrijirea
articolelor de îmbrăcăminte și încălțăminte,
ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie, material pentru perii, sticlărie, porţelan
şi ceramică, material pentru curăţare, bureţi
metalici, sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei de construcţie), articole de
bucatarie si recipiente, ustensile cosmetice,
pentru igienă și pentru îngrijirea frumuseții,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, veselă, articole de
bucătărie și recipiente.
24. Materiale textile, produse textile si
înlocuitori, produse de filtrare din material textil,
prosoape (din material textil).
25. Articole pentru acoperirea capului, articole
de îmbracaminte, articole de încaltaminte,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului, halate de
baie, papuci.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, gestiunea afacerilor comerciale,
lucrări de birou, administraţie comercială, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata, închiriere
de automate de vânzare, servicii de brokeraj,
servicii de contact ale companiilor, servicii
colective de cumpărare, servicii comerciale de
evaluare, acorduri de concurență, distribuitor
de servicii, servicii de agenție de import și de
export, servicii de mediere și negociere, servicii
de comandă, servicii de comparare a prețurilor,
servicii de aprovizionare pentru terți, servicii de
abonament, asistenta in afaceri, management
şi servicii administrative, analiză de afaceri,
cercetare și servicii de informare.

───────

(210) M 2021 07008
(151) 29/09/2021
(732) RENATE KARINA SOUCA, PIAȚA

MIHAI VITEAZU, NR.1, AP.1, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400036,
CLUJ, ROMANIA
ALEXANDRU KUN, BULEVARDUL
21 DECEMBRIE 1989, NR.20,
AP.6, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400094, CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR.SÂRGUINȚEI NR. 39, AP.12,
JUD. MUREȘ, TÂRGU MUREȘ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 26.11.01; 26.11.05;
26.11.07

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

4. Lumânări, lumânări parfumate, candele
(lumânări), lumânări pentru masă, aranjamente
din lumânări, lumini de crăciun (lumânări),
lumânări parfumate pentru aromaterapie,
lumânări pentru ocazii speciale, lumânări pentru
pomul de crăciun, lumânări utilizate pentru
decorarea torturilor, lumânări și fitiluri pentru
iluminat, lumânări în formă de fructe, ceară
pentru fabricarea de lumânări, lumânări utilizate
pentru iluminare pe timp de noapte, elemente
decorative pentru iluminarea pomului de crăciun
(lumânări), lumânări în diverse forme.

───────

liniște | e momentul tău
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(210) M 2021 07009
(151) 29/09/2021
(732) PRIMĂRIA ORAȘULUI URICANI,

STR. 1 MAI, NR. 6, JUD.
HUNEDOARA, URICANI, 336100,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

Ruta cultural turistică
Ținutul Momârlanilor

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.04

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport.

───────

(210) M 2021 07010
(151) 29/09/2021
(732) ELECTRONIC LIVE S.R.L., STR.

SOVEJA NR. 67, BLOC 45 SCARA
A, ETAJ 4 APARTAMENT 9, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900345, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
Blueque

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

8. Aparate pentru aranjarea părului, accesorii de
pedichiură (instrumente manuale), ace pentru
găurirea urechilor, aparate electrice de coafare,
aparate operate manual pentru îngrijirea
cosmetică a sprâncenelor, clești pentru întors
genele, dispozitive electrice de curbat gene,
dispozitive electronice utilizate pentru exfolierea
pielii, fiare de călcat, fiare de călcat electrice,
fiare de călcat electrice cu abur, fiare de călcat
electrice cu temperatură controlată, instrumente
pentru tunderea și îndepărtarea părului, foarfece
de uz personal (electrice și neelectrice),
foarfece, foarfece pentru cuticule, foarfeci,

foarfeci (unelte acționate manual), instrumentar
de pedichiură, instrumente manuale folosite în
îngrijirea frumuseții, mașini de tuns, mașini de
tăiat, lame de mașini de tăiat, ondulatoare
pentru gene, ondulator electric de păr, pensete,
ustensile pentru arta corporală, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, accesorii pentru
manichiură, capete cu role pentru pile de picioare
folosite la eliminarea pielii întărite, capete cu
role pentru pile electronice de unghii, clești
de unghii, clești de unghii (unelte manuale),
clești pentru unghii, clești pentru unghii, acționați
manual, pentru animale de companie, clești
pentru unghii, pentru animale de companie,
acționați manual, dispozitive de tăiat bătăturile,
dispozitive neelectrice de șlefuit unghiile, etuiuri
pentru instrumente de manichiură, foarfeci
(forfecuțe) de unghii, freză electrică pentru
unghii, instrumente pentru lustruirea unghiilor
(neelectrice), instrumente pentru îndepărtarea
cuticulelor, pile alimentate cu baterii pentru
unghii de animale, pile de unghii, pile de unghii
pentru manichiură, pile de unghii, electrice sau
neelectrice, pile electrice de unghii, pile electrice
pentru unghiile animalelor, pile electronice
pentru picioare, pile pentru picior, truse de
manichiură, truse de manichiură (electrice),
truse de pedichiură, pile-ac, pile pentru unghii,
neelectrice, truse de pedichiură electrice,
unghiere, unghiere (electrice sau neelectrice),
unghiere pentru întreținerea pielițelor, pile pentru
unghii, ustensile pentru împins cuticulele, unelte
de mână pentru exfolierea pielii, unelte de
mână folosite la eliminarea pielii întărite,
instrumente manuale de tuns, suporturi pentru
foarfece, separatoare de gene, răzuitoare de
tapete, pulverizatoare manuale cu pompă,
pulverizatoare (unelte acționate manual), plăci
electrice de întins părul, pensete pentru gene
artificiale, instrumente pentru igienă și frumusețe
pentru oameni și animale, acționate manual,
aparate de ras electrice, aparate de ras,
non-electrice, aparate de sudură non-electrice,
aparate de tuns părul, electrice și acționate
cu baterii, aparate de tuns părul, non-electrice,
aparate electrice de tuns barba, aparate electrice
de tuns părul din urechi, aparate electrice
de tuns părul din nas, aparate electrice
pentru tuns părul, aparate electrice pentru
tuns (instrumente manuale), aparate electrice
pentru îndepărtarea firelor de pe țesături
(instrumente manuale), aparate pentru epilat,
electrice sau neelectrice, decojitoare de legume,
non-electrice, fiare de călcat, non-electrice,
împletitoare de păr electrice, instrumente de
mână pentru ondularea părului, non-electrice,
instrumente pentru decojirea portocalelor, non-
electrice, instrumente pentru decojirea fructelor,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
29/09/2021

non-electrice, lame pentru aparate de ras
electrice, mașini de ras electrice, mașini de
tuns electrice, mașini de tuns electrice de uz
personal (acționate manual), mașini de tuns
părul, electrice și neelectrice, mașini electrice de
tuns, ondulatoare de păr electrice, ondulatoare
electrice de păr, ondulatoare electrice pentru păr,
ondulatoare non-electrice.

───────

(210) M 2021 07012
(151) 29/09/2021
(732) SC AGRICOVER SA, BD. PIPERA

NR. 1B, CLĂDIREA CUBIC
CENTER, ET. 6, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, STR.
CHEIUL DÂMBOVIŢEI, NR. 26,
VILA C42, CAMERA 1, JUD.ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CROP360

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
574C), portocaliu (Pantone 151C)

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

1. Produse chimice destinate utilizării în
industrie, agricultură, horticultură, silvicultură,
preparate chimice (adjuvanți) pentru utilizare
în agricultură, horticultura, silvicultură, produse
chimice pentru protecția plantelor împotriva
agenților patogeni, preparate chimice pentru
inhibarea creșterii buruienilor, produse chimice
destinate utilizării ca adezivi în agricultură pentru
combaterea dăunătorilor, preparate pentru
reglarea creșterii plantelor, compost, gunoi
de grajd, fertilizanți, substanțe chimice pentru
conservarea alimentelor, detergenți pentru uz
industrial, detergenți pentru utilizare în procesele
de producție, solvenți pentru utilizare în
procesele de producție, agenți tananți, adezivi
de uz industrial, aditivi chimici, rășini artificiale

neprocesate, preparate biologice de uz industrial
și științific.
5. Preparate pentru uz medical și veterinar,
produse sanitare de uz medical, substanțe
și alimente dietetice pentru uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice pentru uz uman și veterinar,
plasturi, materiale pentru bandaje, materiale
pentru plombarea dinților, materiale pentru
amprente dentare, dezinfectanți, preparate
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
9. Carduri magnetice, antene, aerometre,
aparate de analiză a aerului, altimetre,
barometre, camere video, aparate de fotografiat
(fotografie), programe de calculator, înregistrate,
programe de calculator, descărcabile, aplicații
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, contoare/aparate de măsură, stații
meteorologice digitale, publicații electronice,
descărcabile, sisteme de poziționare globală
(GPS), instrumente meteorologice, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte de
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago,făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată, zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muștar, oțet, sosuri (pentru
condimentare), condimente, gheață.
31. Produse agricole, horticole, silvice și de
acvacultura, brute și neprocesate, semințe brute
și neprocesate, cereale neprocesate, produse
secundare de la procesarea cerealelor, pentru
hrana animalelor, animale vii, furaje concentrate
pentru uz animal, produse pentru îngrășarea
animalelor (furaj pentru animale), fructe și
legume proaspete, verdețuri proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de administrare a
programelor de fidelizare, stimulare și
recompensare a consumatorilor în scopuri
comerciale, promoționale și/sau de publicitate,
servicii de consultanță publicitară și de afaceri
prin organizarea de concursuri și expoziții,
distribuția de mostre (promovare), organizarea
de expoziții de promovare, organizarea de
lansări de produse, producția de materiale
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publicitare sub formă de pliante, broșuri
conținând informație tehnică și comercială,
strângerea la un loc, în beneficiul terților, a
unor produse diverse (exceptând transportul
acestora), și anume: produse chimice destinate
utilizării în industrie, agricultură, horticultura,
silvicultură, preparate chimice (adjuvanți) pentru
utilizare în agricultură, horticultura, silvicultură,
produse chimice pentru protecția plantelor
împotriva agenților patogeni, preparate chimice
pentru inhibarea creșterii buruienilor, produse
chimice destinate utilizării ca adezivi în
agricultură pentru combaterea dăunătorilor,
preparate pentru reglarea creșterii plantelor,
compost, gunoi de grajd, fertilizanți, substanțe
chimice pentru conservarea alimentelor,
detergenți pentru uz industrial, detergenți pentru
utilizare în procesele de producție, solvenți
pentru utilizare în procesele de producție, agenți
tananți, adezivi de uz industrial, aditivi chimici,
rășini artificiale neprocesate, preparate biologice
de uz industrial și științific, preparate pentru uz
medical și veterinar, produse sanitare de uz
medical, substanțe și alimente dietetice pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice pentru uz uman și veterinar,
plasturi, materiale pentru bandaje, materiale
pentru plombarea dinților, materiale pentru
amprente dentare, dezinfectanți, preparate
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide, carduri magnetice, antene, aerometre,
aparate de analiză a aerului, altimetre,
barometre, camere video, aparate de fotografiat
(fotografie), programe de calculator, înregistrate,
programe de calculator, descărcabile, aplicații
software pentru calculator, descărcabile,
platforme software de calculator, înregistrate sau
descărcabile, contoare/aparate de măsură, stații
meteorologice digitale, publicații electronice,
descărcabile, sisteme de poziționare globală
(GPS), instrumente meteorologice, aparate
de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, carne, pește, păsări și
vânat, extracte de carne, fructe și legume
conservate, congelate, uscate și gătite, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, și produse
lactate, uleiuri și grăsimi comestibile, cafea,
ceai, cacao, înlocuitori de cafea, orez, tapioca
și sago,făină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, înghețată,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muștar, oțet, sosuri (pentru
condimentare), condimente, gheață, produse
agricole, horticole, silvice și de acvacultură, brute
și neprocesate, semințe brute și neprocesate,
cereale neprocesate, produse secundare de la
procesarea cerealelor, pentru hrana animalelor,
animale vii, furaje concentrate pentru uz animal,

produse pentru îngrășarea animalelor (furaj
pentru animale), fructe și legume proaspete,
verdețuri proaspete, plante și flori naturale, bulbi,
răsaduri și semințe pentru plantare, pentru a
permite clienților să le vadă și să le achiziționeze
cât mai comod, furnizarea de servicii de
platformă de tranzacții comerciale online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de consiliere în managementul afacerilor,
servicii de agenție de import-export, servicii de
analiză a tranzacțiilor comerciale, servicii de
analiză a costurilor, servicii de analiză a profitului
activităților de afaceri, redactarea de planuri si
rapoarte de afaceri, servicii de administrarea
afacerilor pentru operațiuni comerciale en-gros
și cu amănuntul, servicii de management al
lanțului de aprovizionare, servicii de planificare și
organizare a întâlnirilor de afaceri.
36. Investiții de capital, emiterea cardurilor de
credit, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanță financiară,
servicii financiare, finanțare pentru achiziția în
rate / finanțare pentru achiziția prin închiriere,
împrumuturi în rate, brokeraj de asigurări,
consultanță în asigurări, servicii de plăți
cu portofel electronic, împrumuturi (finanțare),
procesarea plăților efectuate cu cârdul de credit,
procesarea plăților efectuate cu cârdul de debit.
39.  Transport, servicii de ambalare și depozitare
a bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Abatorizarea animalelor, procesarea
produselor alimentare, servicii de condiționare a
semințelor, în particular procesarea semințelor
pentru agricultură, condiționarea (conservarea)
produselor alimentare în vederea depozitării,
procesarea produselor agricole.
41. Educație, organizarea de evenimente în
scopuri educative, furnizarea serviciilor de
instruire, pregătirea și desfășurarea activităților
de tip atelier, organizarea de sesiuni de instruire,
conferințe, expoziții și competiții, pregătirea de
materiale didactice pentru utilizare în cadrul
conferințelor profesionale, activități culturale și
sportive.
42. Computerizare în nori (cloud computing),
p'roiectare de software pentru calculatoare,
crearea și mentenanța site-urilor web pentru terți,
consultanță în domeniul tehnologiei informației
(IT), furnizarea de informații meteorologice,
platformă ca serviciu (PaaS), software ca
serviciu (SaaS), închirierea de software pentru
calculatoare, prognoze meteorologice.
43. Servicii de furnizare a alimentelor și
băuturilor pentru consum.
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44. Servicii de agricultură, horticultura și
silvicultură, servicii de combatere a dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultura și
silvicultură, servicii de combatere a buruienilor,
dispersarea de fertilizatori și alte substanțe
chimice agricole pe suprafețe și pe cale aeriană,
servicii de creștere și îngrijire a animalelor (ferme
zootehnice), servicii de medicină veterinară,
servicii de însămânțare artificială a animalelor,
servicii de consultanță pentru creșterea și
îngrijirea animalelor, servicii specializate de
consultanță în domeniul agricol.

───────

(210) M 2021 07013
(151) 29/09/2021
(732) DRELCOV PROD SRL, STR.

ORIZONTULUI, NR. 9, JUDEŢ
PRAHOVA, CAMPINA, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)
Simigeria Trefarini

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

30. Produse de brutărie, amestecuri pentru
produse de brutărie, batoane de cereale
și batoane energizante, arahide crocante
proaspete, alimente pe bază de cacao, vafe,
gofre, specialități de patiserie, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de cofetărie nemedicinale, produse
de cofetărie dulci aromate, produse de
cofetărie congelate, prăjitură cu pâine, pateuri
cu ciocolată, pâine, înghețate și dulciuri,
gustări constând în principal din produse
de cofetărie, dulciuri (bomboane), tablete de
ciocolată și gumă de mestecat, cozonaci,
cornuri, biscuiți crocanți, biscuiți sărați,
amestecuri pentru prajituri, biscuiți, ecleruri,
cremșnituri, napolitane, madlene, fursecuri,
plăcinte, patiserie, pateuri (produse de patiserie),
prăjiturele, pricomigdale (patiserie), produse de
cofetărie pe bază de făină, produse de patiserie
cu semințe de mac, quiche (tarte sărate),
produse de patiserie proaspete, tarte, sufleuri,
sare, mirodenii, arome și condimente, semințe
procesate, amidon și produsele acestora,
preparate coapte și drojdie, zahăr, îndulcitori

naturali, glazuri dulci și umpluturi, produse
apicole, cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, baghete, batoane de pâine, brioșe,
chifle, snacks-uri crocante, lipie, grisine subțiri,
pâine cu stafide, pâine cu umplutură, gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, aperitive
(tartine), sandvișuri, snack-uri preparate din
făină de cartofi, produse de patiserie din legume
și carne, produse de patiserie aromate, plăcinte
gătite, pizza, pateuri cu cârnați, lipii cu pui,
înveliș pentru sandvișuri, hot dog (sandvișuri),
hamburgeri în pâine, gustări sărate pe bază
de porumb, gustări sărate pe bază de cereale,
frigănele, crusta de pizza, covrigei, covrigei moi,
clătite sărate, clătite, chifle umplute, blat de
pizza, produse alimentare care conțin ciocolată
(ca principal ingredient), pateuri de foietaj
(produse de patiserie), covrigi.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de brutărie, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu semințe procesate, amidon, preparate coapte
și drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, produse
de patiserie, produse de brutărie, produse de
cofetărie, prăjituri, tarte și biscuiți prăjiturele,
dulciuri bomboane, tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, băuturi nealcoolice, bere, băuturi
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu carne, fructe, ciuperci și
legume prelucrate (inclusiv nuci și leguminoase),
ouă și produse din ouă, pește, fructe de mare
și moluște, produse lactate și înlocuitori, uleiuri
și grăsimi, alimente semipreparate și snack-uri,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii oferite de cantine, servicii oferite de
fast-fooduri, furnizare de alimente și băuturi
dintr-o rulotă mobilă, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, prepararea
alimentelor, servicii oferite de pizzerii, servicii
oferite de localuri tip snack-bar, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi în gogoșării, servicii de
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preparare a alimentelor, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de mâncaruri
și băuturi la pachet, servicii de gătit, servicii
în domeniul gustărilor, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, servicii oferite
de restaurante cu autoservire, servicii oferite de
pizzerii, servicii de catering.

───────

(210) M 2021 07014
(151) 29/09/2021
(732) TERABIO PACK SRL, DN 15A, KM

45 + 500, SAT SARATEL, JUDEŢ
BISTRIŢA NĂSĂUD, COM.SIEU-
MAGHERUS, 427301, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

TeraBio

(531) Clasificare Viena:
05.03.14; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
16. Hârtie si carton, tiparituri, articole de
legatorie, articole de papetarie si de birou,
cu exceptia mobilei, materiale didactice si
educative, folii de palstic pentru documente,
folii si pungi pentru ambalat si impachetat,
folii transparente - inclusiv biodegradabile, folii
pentru ambalarea alimentelor, folii transparente
din plastic, folii adezive de transfer, folii cu bule
de aer pentru impachetat si ambalat, folii montaj
pentru imprimerie (netextile), folii de impachetat
pentru carti, folii din plastic pentru ambalare,
folii din materiale plastice pentru ambalat,
folii din plastic adeziv pentru fotografii, folii
din polietilena pentru ambalat sau impachetat,
folii din acetat de celuloza pentru ambalat

si/sau impachetat, folii biodegradabile pentru
impachetat si/sau ambalat, produse de papetarie
sub forma de felii cu adeziv, folii de plastic pentru
ambalare alimente pentru uz casnic - inclusiv
biodegradabile, folii cu bule de aer, din material
plastic, pentru ambalarea sau conditionarea
marfurilor - inclusiv biodegradabile.
17. Materiale plastice şi răşini în formă extrudată
pentru utilizare în fabricare, materiale de
etanşare, umplere şi izolare, ţevi, tuburi şi
furtunuri flexibile, nemetalice, folii izolante, folii
de mascare, folii antireflex, pentru geamuri, folii
acrilice utilizate în producție, folii de polietilenă
pentru izolare, folii de mascare pentru ferestre,
folii de plastic pentru izolare electronică, folii de
plastic pentru izolare electrică, folii din
plastic folosite în horticultură, folii din plastic
folosite în silvicultură, folii laminate pentru
aplicare la un substrat, folii de material
plastic (produse semifabricate), folii de materiale
plastice pentru uz agricol, folii din plastic
stratificat folosite în producție, folii din
materiale plastice de uz agricol, folii de
plastic biodegradabile de uz agricol, materiale
filtrante din folii semiprelucrate din plastic,
materiale plastice sub formă de folii (produse
semifabricate), folii de polipropilenă, altele decât
cele pentru împachetare, folii acoperite cu
adeziv pentru utilizare în producție, folii de
protecție împotriva razelor ultraviolete pentru
vehicule, materiale din folii de plastic de uz
industrial, folii din celuloză regenerată, cu
excepția celor pentru ambalaje, folii din celuloză
regenerată, altele decât cele pentru ambalare,
folii din polietilenă pentru așezare peste cadrele
structurilor agricole, folii de plastic nuanțate
folosite pe geamuri de vehicule, folii din vinil
folosite la fabricarea de articole gonflabile,
folii din polietilenă (altele decât cele pentru
împachetat sau ambalat), folii spongioase rigide
din clorură de polivinil folosite în fabricație,
folii din poliester (altele decât cele pentru
împachetat sau ambalat), folii din poliester (altele
decât cele pentru împachetare sau ambalare),
folii din polipropilenă, altele decât cele pentru
împachetat sau ambalat, folii din celuloză (altele
decât cele pentru împachetare sau ambalare),
folii de polietilenă pentru așezare pe sol pentru
suprimarea buruienilor, polimeri elastomerici
sub formă de folii destinați utilizării în producție.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, comert
cu ridicata, amanuntul si on-line, servicii de
import-export.

───────
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(210) M 2021 07015
(151) 29/09/2021
(732) SC BRAND NEW INTELLECTUAL

PROPERTY SRL, STR. PĂCII NR.
7, JUDEŢ BRAŞOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Agromarket
PROFESIONAL CONCEPT

(531) Clasificare Viena:
05.07.02; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri precum produsele
agricole, derivate ale acestora, furaje / mâncare
pentru animale de companie, accesorii și articole
de îngrijire pentru animalele de companie,
aditivi si medicamente pentru animale, semințe,
plante, bulbi, arbuști, accesorii pentru grădinărit,
utilaje și unelte pentru grădinărit, pui de o zi,
animale vii (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vadă şi 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 poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web.

───────

(210) M 2021 07016
(151) 29/09/2021
(732) ASOCIATIA SPORTS HUB, STR.

SILVESTRU NR. 69, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

GO SCHOLARSHIP.
learn practice play.

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.12

(591) Culori revendicate:roz (Pantone PMS
225), portocaliu (Pantone PMS 166),
negru

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte şi părţi ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte pentru
arte marțiale, articole de îmbrăcăminte pentru
ciclism, articole de îmbrăcăminte pentru băieți,
articole de îmbrăcăminte purtate în timpul
exercițiilor de judo, articole de îmbrăcăminte
pentru atletism, articole de îmbrăcăminte
pentru sport, articole de îmbrăcăminte pentru
tenis, articole de îmbrăcăminte pentru triatlon,
bandane fulare, baticuri de purtat la gât, benzi
antiperspirante pentru încheietură, benzi pentru
încheietura mâinii, bluze de antrenament, bluze
de trening, bluze sport, bluze sport cu mâneci
scurte, bluze și șorturi pentru sport, colanți
pentru atletism, costume de karate, costume
de judo, costume de jogging (îmbrăcăminte),
costume de gimnastică, costume de kendo,
costume de înot, costume de înot din două piese,
pentru femei (tankini), costume impermeabile
pentru sporturi pe apă, costume sportive pentru
jogging, echipament sportiv, hanorace sport,
îmbrăcăminte de sport (care nu include mănușile
de golf), îmbrăcăminte pentru practicarea
sporturilor, îmbrăcăminte pentru sport, veste de
antrenament, veste de departajare, uniforme
pentru arbitri, uniforme pentru sporturi de
contact, tricouri de tenis, tricouri pentru fotbal,
tricouri pentru rugby, tricouri sportive fără
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mâneci, treninguri (pentru sport), șosete pentru
sport, șosete pentru tenis, șorturi pentru sport,
pantaloni scurți matlasați de uz sportiv, pantaloni
scurți pentru sport, pantaloni scurți pentru tenis,
pantaloni sport, pantaloni sport care absorb
umezeala, pantaloni sportivi, pantaloni scurți
pentru box, pantaloni pentru ciclism, pantaloni
rezistenți la vânt, pantaloni de sport, pantaloni de
trening, pantaloni de trening scurți, pantaloni de
trening cu bandă elastică, pantaloni matlasați de
uz sportiv, pantaloni de antrenament, pantaloni
de jogging, pantaloni de jogging (articole de
îmbrăcăminte), mănuși pentru cicliști, maiouri
pentru atletism, maiouri pentru ciclism, maiouri
pentru sport, maiouri sportive, jachete sport,
jachete de tenis, jachete de trening, jachete
de antrenament, ghete de fotbal, echipament
de gimnastică, ghete sport, încălțăminte de
atletism, încălțăminte de fotbal, încălțăminte de
sport, încălțăminte pentru alergare, încălțăminte
pentru antrenament, încălțăminte pentru apă,
încălțăminte pentru bărbați și femei, încălțăminte
pentru sport, încălțăminte sport cu talpă
ortopedică, pantofi de alergat, pantofi de alergat
cu crampoane, pantofi de fotbal, pantofi de
sport, pantofi pentru baschet, pantofi pentru
ciclism, pantofi pentru handbal, sneakers, pantofi
de sport, încălțăminte de sport, teniși, șepci
sportive, șepci și căciuli pentru sport.
28. Articole și echipament de sport, aparate
pentru antrenament sportiv, aparate pentru
antrenamente (exerciții fizice), aparate pentru
exerciții abdominale, aparate pentru exerciții
fizice, aparate pentru obținerea unei bune
condiții fizice (de uz nemedical), apărători de
cot (articole de sport), apărători de genunchi
(articole de sport), apărători de tibie (articole de
sport), apărători de tibie de uz sportiv, apărători
de tibie pentru atletism, apărători de tibie pentru
fotbal, apărători elastice pentru umeri, pentru
uz sportiv, articole de gimnastică și de sport,
articole de sport, cotiere pentru cicliști, coșuri de
baschet, echipament pentru înot, echipament de
antrenament în arte marțiale, echipament pentru
fotbal, echipament pentru volei, echipamente
pentru sport, genunchiere de uz sportiv pentru
ciclism, genunchiere pentru atleți, genunchiere
pentru fotbal, huse adaptate pentru articole de
sport, huse adaptate pentru rachete de tenis,
huse de protecție pentru rachete, inele acționate
manual pentru exerciții de rezistență pentru
partea inferioară și superioară a corpului, inele
de exercițiu pentru întărirea mâinii, inele pentru
coșuri de baschet, inele pentru gimnastică,
inele pentru sport, jocuri sportive, mânere
pentru articole sportive, mingi de sport, mingi
pentru practicarea sporturilor, protecție de deget
pentru baschet, protecții de antebraț (articole

de sport), protecții de brațe (articole de sport),
protecții de corp pentru sport, protecții de mâini
pentru sport, protecții de piept pentru sport,
protecții de umeri pentru sport, protecții de
încheieturi pentru atletism, protecții inghinale
pentru sportivi (articole sportive), protecții pentru
brațe adaptate pentru activități sportive, protecții
pentru brațe pentru cicliști, protecții pentru
coate pentru utilizare la mersul pe bicicletă
(articole sportive), protecții pentru gât folosite
în sport, protecții pentru mână adaptate pentru
uz sportiv, protecții pentru picioare adaptate
pentru practicarea de sporturi, protectoare palme
pentru atletism, protectoare talie pentru atletism,
protecții utilizate în activități sportive.
41. Activități sportive și culturale, angajarea de
personalități sportive pentru evenimente (servicii
de reprezentanță), audiție pentru concursuri
televizate de talente (divertisment), acreditare
(certificare) de performanțe educaționale,
activități de divertisment, sportive și culturale,
servicii oferite de ateliere recreative, servicii
educative, de divertisment și sportive, furnizare
de servicii de vânzare de bilete cu ridicare la
fața locului, pentru evenimente de divertisment,
sportive și culturale, rezervare de locuri pentru
spectacole și evenimente sportive, servicii de
informare cu privire la bilete pentru evenimente
sportive, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente sportive, furnizarea de buletine
informative on-line în domeniul divertismentului
sportiv, îndrumare, organizare de competiții,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare de evenimente
sportive și culturale comunitare, servicii de
închiriere de echipamente și instalații pentru
educație, divertisment, sport și cultură, servicii
sportive și de fitness, sport și fitness, educație,
divertisment și sport.

───────
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(210) M 2021 07017
(151) 29/09/2021
(732) TERABIO PACK SRL, DN 15A, KM

45+500, SAT SARATEL, JUDEŢ
BISTRITA NASAUD, COM.SIEU-
MAGHERUS, 427301, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

TeraPack

(531) Clasificare Viena:
05.03.14; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi de
birou, cu excepţia mobilei, materiale didactice
şi educative, folii de plastic pentru documente,
folii şi pungi pentru ambalat şi împachetat,
folii transparente - inclusiv biodegradabile, folii
pentru ambalarea alimentelor, folii transparente
din plastic, folii adezive de transfer, folii cu
bule de aer pentru impachetat sau ambalat,
folii montaj pentru imprimerie (netextile), folii
de împachetat pentru cărți, folii din plastic
pentru ambalare, folii din materiale plastice
pentru ambalat, folii din plastic adezive pentru
fotografii, folii din polietilenă pentru ambalat sau
împachetat, folii din acetat de celuloză pentru
ambalat si/sau impachetat, folii biodegradabile
pentru impachetat si/sau ambalat, produse de
papetărie sub formă de folii cu adeziv, folii
de plastic pentru ambalare alimente pentru
uz casnic - inclusiv biodedradabile, folii cu
bule de aer, din material plastic, pentru
ambalarea sau condiționarea mărfurilor - inclusiv
biodegradabile.
17. Materiale plastice şi răşini în formă extrudată
pentru utilizare în fabricare, materiale de
etanşare, umplere şi izolare, ţevi, tuburi şi
furtunuri flexibile, nemetalice, folii izolante, folii

de mascare, folii antireflex, pentru geamuri, folii
acrilice utilizate în producție, folii de polietilenă
pentru izolare, folii de mascare pentru ferestre,
folii de plastic pentru izolare electronică, folii de
plastic pentru izolare electrică, folii din plastic
folosite în horticultură, folii din plastic folosite
în silvicultură, folii laminate pentru aplicare la
un substrat, folii de material plastic (produse
semifabricate), folii de materiale plastice pentru
uz agricol, folii din plastic stratificat folosite
în producție, folii din materiale plastice de uz
agricol, folii de plastic biodegradabile de uz
agricol, materiale filtrante din folii semiprelucrate
din plastic, materiale plastice sub formă de folii
(produse semifabricate), folii de polipropilenă,
altele decât cele pentru împachetare, folii
acoperite cu adeziv pentru utilizare în producție,
folii de protecție împotriva razelor ultraviolete
pentru vehicule, materiale din folii de plastic
de uz industrial, folii din celuloză regenerată
cu excepția celor pentru ambalaje, folii din
celuloză regenerată, altele decât cele pentru
ambalare, folii din polietilenă pentru așezare
peste cadrele structurilor agricole, folii de plastic
nuanțate folosite pe geamuri de vehicule, folii din
vinil folosite la fabricarea de articole gonflabile,
folii din polietilenă (altele decât cele pentru
împachetat sau ambalat), folii spongioase rigide
din clorură de polivinil folosite în fabricație,
folii din poliester (altele decât cele pentru
împachetat sau ambalat), folii din poliester (altele
decât cele pentru împachetare sau ambalare),
folii din polipropilenă, altele decât cele pentru
împachetat sau ambalat, folii din celuloză (altele
decât cele pentru împachetare sau ambalare),
folii de polietilenă pentru așezare pe sol pentru
suprimarea buruienilor, polimeri elastomerici
sub formă de folii destinați utilizării în producție.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, comert
cu ridicata, amanuntul si on-line, servicii de
import-export.

───────
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(210) M 2021 07018
(151) 29/09/2021
(732) FLORINA-MARIA TODORUȚ, STR.

DIMITRIE CANTEMIR NR. 1, SC. B
AP. 3, JUDEŢ TIMIŞ, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

AZEENA BY GYNICLINIQUE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de aplicare de produse
cosmetice pe corp, consultanță în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, saloane de
frumusețe, saloane de îngrijire a pielii, servicii
cosmetice de îngrijire corporală, servicii cu laser
pentru întinerirea pielii, servicii de consultanță
cu privire la epilarea corporală, servicii de
consultanță cu privire la tratamentele de
înfrumusețare, servicii de consultanță cu privire
la îngrijirea pielii, servicii de consultanță în
domeniul cosmetic, servicii de cosmetică, servicii
de epilare cu laser, servicii de întindere a
pielii cu laser, servicii de tratament pentru
îngrijirea tenului, servicii de tratare a celulitei,
servicii personale terapeutice referitoare la
topirea grăsimii, tratament cosmetic cu laser
pentru ciupercă unghială, tratament cosmetic cu
laser pentru piele, tratament cosmetic cu laser
pentru îndepărtarea părului nedorit, tratamente
cosmetice de umplere prin injecție, tratamente
cosmetice pentru corp, tratamente cosmetice
pentru ten.

───────

(210) M 2021 07019
(151) 29/09/2021
(732) SC CRAMA CEPTURA SRL,

SAT CEPTURA DE JOS NR. 699,
JUDEŢ PRAHOVA, COMUNA
CEPTURA, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

Pelin de CEPTURA

(531) Clasificare Viena:
05.05.21; 27.05.01; 27.05.17

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, vin.
───────
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(210) M 2021 07020
(151) 29/09/2021
(732) BOANTĂ C. GEANINA MARIA

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ,
STR. THEODOR SPERANTIA,
NR. 16, BL. P818, ET. 4, AP. 17,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

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

(540)

Botosheria

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 26.01.03; 26.11.05; 27.05.01;
27.05.17

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole
care servesc la acoperirea capului,
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte pentru copii,
tricoturi (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), fulare (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte țesută, combinezoare
(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace cu glugă, șosete,
confecții, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru bărbați, topuri croșetate, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, botoșei, botoșei
tricotați pentru bebeluși, botoșei (încălțăminte
din lână pentru bebeluși), tricotaje, bonete
tricotate, căciuli tricotate, mănuși tricotate,
haine tricotate, jachete din tricot, costume de
bebeluși, articole de îmbrăcăminte de exterior
pentru bebeluși, salopetă de copii, curele
(accesorii vestimentare), curele din materiale
textile (îmbrăcăminte), haine tricotate.

───────

(210) M 2021 07021
(151) 29/09/2021
(732) FITCH GLOBAL SERVICES SRL,

INTRAREA CEREALISTILOR
NR 28B, JUDETUL DAMBOVITA,
DAMBOVITA, 135400,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

BikeADVISER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 06.01.02

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2021 07022
(151) 29/09/2021
(732) SIMONA-DOLORES BOTA, STR.

STEJARULUI NR. 17, JUDETUL
BRASOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

PASTAvera cucina artigianale

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 08.07.03

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

clase:
30. Alimente din paste făinoase uscate, paste
uscate și proaspete, tăieței și găluște, paste
uscate, gnocchi pe bază de făină, gnocchi
(găluște italiene din cartofi), ravioli, ravioli
(preparate), ravioli germani (maultaschen),
spaghete, lasagna, tortellini, tortellini în formă
uscată, fidea, fidea uscată, cannelloni (paste
care pot fi umplute), macaroane, macaroane
(nefierte), macaroane cu brânză, vermicelli din
amidon, pelmeni (găluște umplute cu carne),
paste ziti, paste congelate, mâncăruri congelate
constând în principal din paste, paste prăjite,
paste pentru supe, paste de ciocolată, sos pentru
paste, paste făinoase alimentare, paste care
conțin ouă, paste făinoase gata-preparate, paste
făinoase cu trufe, paste din grâu integral, paste
alimentare cu curry, paste din linte, paste din
năut, paste din orez, paste din quinoa, paste
din hrișcă, paste alimentare proaspete, paste
alimentare (aluaturi), mâncăruri care includ
paste, paste sub formă de foi, gustări preparate
conținând în principal paste, mâncăruri alcătuite
în principal din paste, paste făinoase alimentare
pentru consum uman, mâncăruri preparate
pe bază de paste, mâncăruri gata preparate,
deshidratate sau lichide, mai ales pe bază de
paste, cereale pentru utilizare la prepararea

pastelor, condimente pe bază de legume pentru
paste, mâncăruri preparate în special pe bază de
paste.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, servicii oferite de baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
organizare de mese la hoteluri, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru alte
persoane, pe bază de subcontractare, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii ale barurilor, servicii
ale bistrourilor, servicii de bucătărie mobilă,
servicii de preparare a alimentelor, servire de
băuturi alcoolice, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servicii de catering, servicii
de catering, servicii de catering mobil, servicii de
catering pentru școli, serviciu de catering pentru
instituții, servicii de catering pentru firme, servicii
de catering pentru banchete, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering în exterior,
servicii de catering pentru spitale, servicii de
catering pentru centre de conferințe, servicii de
catering pentru cămine de bătrâni, servicii de
catering pentru instituții educaționale, servicii de
catering pentru cantinele firmelor.

───────

(210) M 2021 07023
(151) 29/09/2021
(732) COFFEE CONCEPT

DEVELOPMENT (CCD) S.R.L.,
CALEA FLOREASCA NR.
244-246B, SPATIU COMERCIAL
UNITATEA NR. (2F-000) IN
PROMENADA IN FLOREASCA
CITY, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Never Ever Worry Est. 2021
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.07.21; 26.11.05

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

7. Râşniţe de cafea, altele decât cele acţionate
manual.
9. Automate de cafea.
11. Prăjitoare de cafea, filtre de cafea,
electrice, maşini de cafea, electrice, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice de
cafea, filtre pentru apa potabilă, ceainice,
electrice, maşini de făcut îngheţată, maşini
şi aparate de făcut gheaţă, distribuitoare
electrice de băuturi, maşini de făcut pâine,
maşini de copt pâine, aparate pentru răcirea
băuturilor, cuptoare pentru brutărie, instalaţii
şi echipamente de răcire, aparate de gătit
la aburi, electrice, congelatoare, maşini de
gătit (cuptoare), prăjitoare de malţ, aparate de
gătit multifuncţionale, pasteurizatoare, dulapuri
frigorifice, maşini şi aparate de refrigerare, vitrine
frigorifice, frigidere, prăjitoare, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare.
16. Filtre din hârtie pentru cafea.
21. Râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea, filtre de cafea, neelectrice, cafetiere
de aragaz, neelectrice, căni pentru cafetiere,
neelectrice, veseala, tacamuri si ustensile de
bucatarie, căni de cafea şi ceai, pahare din
plastic sau hârtie, căni cu pereţi dubli, pahare
pentru cafea şi ceai, servicii de ceai (veselă),
seturi pentru zahăr şi produse de adăugat
la băuturi, tăvi (platouri de servit), infuzoare
de ceai si cafea, strecurătoare si strcuratoare
de ceai, ceainice (neelectrice), cutii/recipiente
pentru cafea şi pentru ceai (articole de masă),
termosuri, capace.
30. Cafea, cafea boabe, cafea măcinată, cafea
solubilă, cafea fără cofeină, băuturi din cafea,
ciocolată, cacao şi ceai cu lapte, amestecuri pe
bază de cafea naturală şi/sau înlocuitori de cafea
(cicoare, orz şi alte cereale), cafea cu arome,
ceai, ceai cu gheaţă, cafea cu gheata, cacao
şi cafea artificială, bauturi nealcoolice pe baza
de cafea, ceai, cacao si ciocolata, preparate
nealcoolice gata de băut, preparate pe baza
cafea, ceai, cacao și ciocolată, praf de cafea
în capsule, ceai în capsule, pudră de cacao în
capsule, pulberi de băuturi pe bază de cafea,
cacao sau ceai în capsule, infuzii, extracte si
esente din cafea si ceai, orez, paste şi tăiţei,
tapioca şi sago, făină şi preparate din cereale,
pâine, produse de brutărie, patiserie şi produse
de cofetărie, gustări pe bază de cereale, brioşe,
biscuiţi, dulciuri, granola, preparate pe bază

de cereale dulci şi sărate, ciocolată, ı̂ngheţată,
sorbeturi şi alte produse similare sub formă
de ı̂nghețată, comestibile, zahăr şi îndulcitori,
înlocuitori ai zahărului, sirop de arţar, sirop de
agave, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
ı̂ngheţată).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi
din fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi
alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, amestecuri nealcoolice folosite pentru
fabricarea băuturilor.
35. Servicii de comerţ/vanzare cu amănuntul
pentru: râşniţe de cafea, altele decât cele
acţionate manual, automate de cafea, prăjitoare
de cafea, filtre de cafea, electrice, maşini de
cafea, electrice, capsule de cafea, goale, pentru
aparate electrice de cafea, filtre pentru apa
potabilă, ceainice, electrice, maşini de făcut
îngheţată, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
distribuitoare electrice de băuturi, maşini de făcut
pâine, maşini de copt pâine, aparate pentru
răcirea băuturilor, cuptoare pentru brutărie,
instalaţii şi echipamente de răcire, aparate de
gătit la aburi, electrice, congelatoare, maşini de
gătit (cuptoare), prăjitoare de malţ, aparate de
gătit multifuncţionale, pasteurizatoare, dulapuri
frigorifice, maşini şi aparate de refrigerare, vitrine
frigorifice, frigidere, prăjitoare, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare,
filtre din hârtie pentru cafea, râşniţe de cafea,
acţionate manual, servicii de cafea, filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
veseala, tacamuri si ustensile de bucatarie, căni
de cafea şi ceai, pahare din plastic sau hârtie,
căni cu pereţi dubli, pahare pentru cafea şi
ceai, servicii de ceai (veselă), seturi pentru
zahăr şi produse de adăugat la băuturi, tăvi
(platouri de servit), infuzoare de ceai si cafea,
strecurătoare si strcuratoare de ceai, ceainice
(neelectrice), cutii/recipiente pentru cafea şi
pentru ceai (articole de masă), termosuri,
capace, cafea, cafea boabe, cafea măcinată,
cafea solubilă, cafea fără cofeină, băuturi
din cafea, ciocolată, cacao şi ceai cu lapte,
amestecuri pe bază de cafea naturală şi/sau
înlocuitori de cafea (cicoare, orz şi alte cereale),
cafea cu arome, ceai, ceai cu gheaţă, cafea
cu gheata, cacao şi cafea artificială, bauturi
nealcoolice pe baza de cafea, ceai, cacao
si ciocolata, preparate nealcoolice gata de
băut, preparate pe baza cafea, ceai, cacao și
ciocolată, praf de cafea în capsule, ceai în
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capsule, pudră de cacao în capsule, pulberi
de băuturi pe bază de cafea, cacao sau ceai
în capsule, infuzii, extracte si esente din cafea
si ceai, orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, pâine, produse
de brutărie, patiserie şi produse de cofetărie,
gustări pe bază de cereale, brioşe, biscuiţi,
dulciuri, granola, preparate pe bază de cereale
dulci şi sărate, ciocolată, ı̂ngheţată, sorbeturi şi
alte produse similare sub formă de ı̂nghețată,
comestibile, zahăr şi îndulcitori, înlocuitori ai
zahărului, sirop de arţar, sirop de agave, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă ı̂ngheţată), bere,
băuturi non-alcoolice, ape minerale şi gazoase
şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, amestecuri
nealcoolice folosite pentru fabricarea băuturilor,
asistenţă ı̂n managementul afacerilor, ı̂ntrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
ı̂n organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă ı̂n managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă ı̂n organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională ı̂n afaceri, oferirea de informaţii
ı̂n domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, demonstraţii
cu produse, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), servicii de agenție de import-
export, strângerea la un loc, ı̂n folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere ı̂n 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 poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii de
intermediere comercială, publicitate, servicii de
informatii privind marketingul, cercetare de
marketing, marketing, consultanta in domeniul
managementul personalului, recrutarea de
personal, servicii de achizitie pentru terti, relatii
publice, servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, publicitate prin internet, inchirierea
automatelor pentru vanzarea de produse.

43. Servicii oferite de cafenele, servicii de
furnizare alimente si bauturi, cazare temporară,

servicii de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi bauturi, servicii de bufet,
servicii de bar, servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), închirierea aparatelor
de gătit, servicii de bucătari personali.

───────

(210) M 2021 07024
(151) 29/09/2021
(732) COFFEE CONCEPT

DEVELOPMENT (CCD) S.R.L.,
CALEA FLOREASCA NR.
244-246B, SPATIU COMERCIAL
UNITATEA NR. (2F-000) IN
PROMENADA IN FLOREASCA
CITY, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL,
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
03.07.21; 11.03.03

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

7. Râşniţe de cafea, altele decât cele acţionate
manual.
9. Automate de cafea.
11. Prăjitoare de cafea, filtre de cafea,
electrice, maşini de cafea, electrice, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice de
cafea, filtre pentru apa potabilă, ceainice,
electrice, maşini de făcut îngheţată, maşini
şi aparate de făcut gheaţă, distribuitoare
electrice de băuturi, maşini de făcut pâine,
maşini de copt pâine, aparate pentru răcirea
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băuturilor, cuptoare pentru brutărie, instalaţii
şi echipamente de răcire, aparate de gătit
la aburi, electrice, congelatoare, maşini de
gătit (cuptoare), prăjitoare de malţ, aparate de
gătit multifuncţionale, pasteurizatoare, dulapuri
frigorifice, maşini şi aparate de refrigerare, vitrine
frigorifice, frigidere, prăjitoare, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare.
16. Filtre din hârtie pentru cafea.
21. Râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea, filtre de cafea, neelectrice, cafetiere
de aragaz, neelectrice, căni pentru cafetiere,
neelectrice, veseala, tacamuri si ustensile de
bucatarie, căni de cafea şi ceai, pahare din
plastic sau hârtie, căni cu pereţi dubli, pahare
pentru cafea şi ceai, servicii de ceai (veselă),
seturi pentru zahăr şi produse de adăugat
la băuturi, tăvi (platouri de servit), infuzoare
de ceai si cafea, strecurătoare si strcuratoare
de ceai, ceainice (neelectrice), cutii/recipiente
pentru cafea şi pentru ceai (articole de masă),
termosuri, capace.
30. Cafea, cafea boabe, cafea măcinată, cafea
solubilă, cafea fără cofeină, băuturi din cafea,
ciocolată, cacao şi ceai cu lapte, amestecuri pe
bază de cafea naturală şi/sau înlocuitori de cafea
(cicoare, orz şi alte cereale), cafea cu arome,
ceai, ceai cu gheaţă, cafea cu gheata, cacao
şi cafea artificială, bauturi nealcoolice pe baza
de cafea, ceai, cacao si ciocolata, preparate
nealcoolice gata de băut, preparate pe baza
cafea, ceai, cacao și ciocolată, praf de cafea
în capsule, ceai în capsule, pudră de cacao în
capsule, pulberi de băuturi pe bază de cafea,
cacao sau ceai în capsule, infuzii, extracte si
esente din cafea si ceai, orez, paste şi tăiţei,
tapioca şi sago, făină şi preparate din cereale,
pâine, produse de brutărie, patiserie şi produse
de cofetărie, gustări pe bază de cereale, brioşe,
biscuiţi, dulciuri, granola, preparate pe bază
de cereale dulci şi sărate, ciocolată, ı̂ngheţată,
sorbeturi şi alte produse similare sub formă
de ı̂nghețată, comestibile, zahăr şi îndulcitori,
înlocuitori ai zahărului, sirop de arţar, sirop de
agave, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
ı̂ngheţată).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi
din fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi
alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, amestecuri nealcoolice folosite pentru
fabricarea băuturilor.
35. Servicii de comerţ/vanzare cu amănuntul
pentru: râşniţe de cafea, altele decât cele

acţionate manual, automate de cafea, prăjitoare
de cafea, filtre de cafea, electrice, maşini de
cafea, electrice, capsule de cafea, goale, pentru
aparate electrice de cafea, filtre pentru apa
potabilă, ceainice, electrice, maşini de făcut
îngheţată, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
distribuitoare electrice de băuturi, maşini de făcut
pâine, maşini de copt pâine, aparate pentru
răcirea băuturilor, cuptoare pentru brutărie,
instalaţii şi echipamente de răcire, aparate de
gătit la aburi, electrice, congelatoare, maşini de
gătit (cuptoare), prăjitoare de malţ, aparate de
gătit multifuncţionale, pasteurizatoare, dulapuri
frigorifice, maşini şi aparate de refrigerare, vitrine
frigorifice, frigidere, prăjitoare, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare,
filtre din hârtie pentru cafea, râşniţe de cafea,
acţionate manual, servicii de cafea, filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
veseala, tacamuri si ustensile de bucatarie, căni
de cafea şi ceai, pahare din plastic sau hârtie,
căni cu pereţi dubli, pahare pentru cafea şi
ceai, servicii de ceai (veselă), seturi pentru
zahăr şi produse de adăugat la băuturi, tăvi
(platouri de servit), infuzoare de ceai si cafea,
strecurătoare si strcuratoare de ceai, ceainice
(neelectrice), cutii/recipiente pentru cafea şi
pentru ceai (articole de masă), termosuri,
capace, cafea, cafea boabe, cafea măcinată,
cafea solubilă, cafea fără cofeină, băuturi
din cafea, ciocolată, cacao şi ceai cu lapte,
amestecuri pe bază de cafea naturală şi/sau
înlocuitori de cafea (cicoare, orz şi alte cereale),
cafea cu arome, ceai, ceai cu gheaţă, cafea
cu gheata, cacao şi cafea artificială, bauturi
nealcoolice pe baza de cafea, ceai, cacao
si ciocolata, preparate nealcoolice gata de
băut, preparate pe baza cafea, ceai, cacao și
ciocolată, praf de cafea în capsule, ceai în
capsule, pudră de cacao în capsule, pulberi
de băuturi pe bază de cafea, cacao sau ceai
în capsule, infuzii, extracte si esente din cafea
si ceai, orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, pâine, produse
de brutărie, patiserie şi produse de cofetărie,
gustări pe bază de cereale, brioşe, biscuiţi,
dulciuri, granola, preparate pe bază de cereale
dulci şi sărate, ciocolată, ı̂ngheţată, sorbeturi şi
alte produse similare sub formă de ı̂nghețată,
comestibile, zahăr şi îndulcitori, înlocuitori ai
zahărului, sirop de arţar, sirop de agave, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă ı̂ngheţată), bere,
băuturi non-alcoolice, ape minerale şi gazoase
şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
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sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, amestecuri
nealcoolice folosite pentru fabricarea băuturilor,
asistenţă ı̂n managementul afacerilor, ı̂ntrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
ı̂n organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă ı̂n managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă ı̂n organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională ı̂n afaceri, oferirea de informaţii
ı̂n domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, demonstraţii
cu produse, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), servicii de agenție de import-
export, strângerea la un loc, ı̂n folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere ı̂n 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 poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii de
intermediere comercială, publicitate, servicii de
informatii privind marketingul, cercetare de
marketing, marketing, consultanta in domeniul
managementul personalului, recrutarea de
personal, servicii de achizitie pentru terti, relatii
publice, servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, publicitate prin internet, inchirierea
automatelor pentru vanzarea de produse.
43. Servicii oferite de cafenele, servicii de
furnizare alimente si bauturi, cazare temporară,
servicii de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi bauturi, servicii de bufet,
servicii de bar, servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), închirierea aparatelor
de gătit, servicii de bucătari personali.

───────

(210) M 2021 07025
(151) 29/09/2021
(732) LEMONSSY LINE S.R.L., SOS.

ȘTEFĂNEȘTI NR. 111, JUDETUL
ILFOV, COM. AFUMAȚI, SAT
AFUMAȚI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Louise

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:rosu (HEX #eb2509)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Băuturi din aloe vera, nealcoolice, aperitive,
nealcoolice, cidru, nealcoolic, sucuri de
fructe / suc de fructe, nectaruri de fructe,
nealcoolice, limonade, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea,
băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai, băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe, băuturi
răcoritoare, siropuri pentru băuturi, siropuri
pentru limonadă, sucuri de legume (băuturi).

───────

(210) M 2021 07026
(151) 29/09/2021
(732) ASOCIAŢIA PĂMÂNTUL

STRĂMOŞESC, STR. MARGINEA
NR. 1110, JUDETUL SUCEAVA,
MARGINEA, SUCEAVA, ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011653,
ROMANIA

(540)

Pământul Strămoşesc



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
29/09/2021

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.07.15

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
355C), maro (Pantone 498C)

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

35. Publicitate, dezvoltarea de concepte
publicitare, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, publicitate directă prin poştă,
publicitate exterioară, publicitate cu plata
per click, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigații
privind afacerile, cercetări privind afacerile,
consultanţă profesională în afaceri, informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor,
servicii de intermediere comercială, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
demonstrații cu produse, distribuirea de
eşantioane, proiectarea de materiale publicitare,
servicii de agenţie de import-export, servicii
de lobby comercial, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
marketing, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ și
regruparea în avantajul terților a produselor
meşteşugăreşti, a produselor tradiţionale, a
produselor alimentare, băuturilor nealcoolice şi
alcoolice, a produselor vestimentare, (exceptând
transportul acestora), prezentarea acestora
pentru vânzare prin toate mijloacele cunoscute,
inclusiv online, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, organizarea de târguri, festivaluri și
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
scrierea de texte publicitare.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
consiliere în carieră (educaţie), recalificare
vocaţională, organizarea şi susţinerea
colocviilor, conferinţelor, simpozioanelor
şi congreselor, organizarea festivalurilor,
organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea

şi susţinerea unor forumuri educaţionale,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, instruire practică
(demonstraţii), publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, publicarea cărţilor,
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, scrierea de texte, furnizarea
facilităţilor de recreere, furnizarea de informaţii
cu privire la activităţile recreaţionale, furnizarea
de facilităţi sportive, servicii de club (divertisment
sau educaţie), transfer de know-how (instruire),
furnizarea de informaţii în domeniul educaţiei,
servicii educaţionale furnizate de şcoli, examinări
referitoare la educaţie.
45. Servici juridice, servicii de soluţionare
alternativă a litigiilor, servicii de
arbitraj, managementul drepturilor de autor,
administrarea juridică a licenţelor, auditare
a conformităţii de reglementare, auditare a
conformităţii juridice, inspecţia fabricilor în
scopuri de siguranţă, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor, servicii de reţele de socializare
online, servicii politice și anume: servicii
de reprezentare juridică, cercetări juridice,
organizarea de reuniuni politice cu scop social,
de protecție, de mediere, cluburi de întâlniri,
organizarea reuniunilor politice, consultanţă
politică, consultaţă pentru campanii politice,
cercetare şi analiză politică, servicii de informare
politică, servicii de lobby politic.

───────

(210) M 2021 07027
(151) 29/09/2021
(732) CLEAN AQUA PROJECT SRL,

STR. OASULUI, NR. 86-90, BL.
L2, SC. 1, AP. 4, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUDETUL CLUJ, SIBIU,
550311, SIBIU, ROMANIA

(540)

CLEAN AQUA PROJECT
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.04.16

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

clase:
32. Apă potabilă, apă plată, apă carbogazoasă,
apă (băuturi), apă tonică, apă minerală, apă
de masă, apă potabilă purificată, apă potabilă
distilată, apă îmbogățită nutritiv, apă minerală
carbogazoasă, apă de izvor, apă de ghețar, apă
gazoasă (carbonatată), apă tonică (băuturi care
nu sunt pentru uz medicinal), băuturi funcționale
pe bază de apă.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de alimentare cu
apă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instalații de alimentare
cu apă, consultanță (contabilitate) fiscală,
consultanță fiscală (contabilitate), consultanță
privind marketingul, consultanță în management,
consultanță în afaceri, consultanță privind
managementul afacerilor, consultanță privind
achizițiile comerciale, consultanță în domeniul
auditului, consultanță privind managementul
comercial, consultanță privind managementul
marketingului, consultanță pentru conducerea
afacerilor, consultanță în managementul
afacerilor, consultanță în planificarea afacerilor,
consultanță pentru management corporativ,
consultanță în organizarea firmelor, consultanță
în organizarea întreprinderilor, consultanță
profesională în afaceri, consultanță privind
plasarea personalului, consultanță privind
planificarea carierei, servicii de consultanță
în afaceri, consultanță în afaceri pentru
firme, consultanță privind planificarea în
afaceri, consultanță profesională privind
managementul afacerilor, consultanță în materie
de management, consultanță în materie de
angajări, consultanță în materie de afaceri,
consultanță privind managementul riscului
(afaceri), consultanță pentru dezvoltarea imaginii
corporative, consultanță în domeniul cercetării
pieței, consultanță privind cercetarea în afaceri,
consultanță privind gestiunea documentelor
de afaceri, consultanță în afaceri privind
marketingul strategic, servicii de consultanță
privind planificarea afacerilor, servicii de
consultanță privind structura firmelor, servicii
de consultanță privind studiul de piață,
servicii de consultanță comercială în sectorul
agricol, managementul întreprinderilor, inclusiv
consultanță privind aspectele demografice,
servicii de consultanță (comercială) privind
exploatarea invențiilor, consultanță în materie
de rapoarte de piață, servicii de consultanță
în domeniul segmentărilor de piață, consultanță

în domeniul managementului industrial inclusiv
analize cost-beneficiu, servicii de consultanță
referitoare la achiziții de bunuri și servicii,
servicii de asistență și consultanță în
domeniul managementului companiilor din
sectorul energetic, servicii publicitare pentru
sensibilizarea publicului la probleme de mediu,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele și
inițiativele de mediu, analiză a prețului de cost
pentru depozitarea, eliminarea, manipularea și
reciclarea deșeurilor, managementul proiectelor
de afaceri, consultanță în domeniul afacerilor
privind finanțarea dezvoltării, promovarea
vânzărilor, promovarea comercială, servicii de
promovare, promovarea afacerii (publicitate),
promovare de evenimente speciale, promovare
de târguri în scop comercial, promovare
de servicii financiare și de asigurări, în
numele terților, managementul activităților
comerciale, managementul întreprinderii (pentru
terți), managementul și administrarea afacerilor,
management în procesele de afaceri,
consultanță în managementul și organizarea
afacerilor, managementul proiectelor de afaceri
(pentru terți), managementul și consultanța în
procesele de afaceri, cercetare în domeniul
afacerilor, analiză și cercetare de piață,
redactare de studii pentru proiecte de afaceri,
elaborare de rapoarte pentru proiecte de afaceri.
39. Alimentarea cu apă (distribuție, transport),
furnizare de informații despre servicii de
alimentare cu apă, distribuție (transport) de apă
pentru uz industrial, servicii de alimentare și
distribuție de apă, distrubuție (transport) de apă
pentru uz casnic, servicii publice de alimentare
cu apă (transport), distribuție (transport) de apă
pentru agricultură, distribuție (transport) de apă
prin conducte, distribuție (transport) de mărfuri
pe apă.
41. Servicii educative în materie de gestiune
a resurselor de apă, consultanță în materie
de formare, organizarea de cursuri pentru
dezvoltarea abilităților de consultanță, servicii
de consultanță referitoare la elaborarea de
cursuri de formare, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de concerte, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de conferințe,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de congrese, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de simpozioane, servicii
de consultanță și informare referitoare la
pregătirea, coordonarea și organizarea de
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colocvii, instrucțiuni acvatice orientate către
ecologie, furnizare de servicii educaționale
referitoare la subiecte de ecologie, servicii
educaționale legate de conservarea mediului,
educație și instruire privind conservarea naturii
și mediul, servicii educative pentru adulți
referitoare la probleme de mediu, cursuri
de pregătire în domeniul managementului,
furnizare de cursuri de instruire cu privire
la managementul în afaceri, elaborarea de
materiale didactice distribuite la prelegerile în
domeniul managementului, servicii educaționale
și de instruire cu privire la managementul
afacerilor, formare complementară (instruire),
formare continuă (instruire), furnizare de
formare, formare în vânzări (instruire), cursuri de
formare (instruire), formare în afaceri (instruire),
formare practică (demonstrație), formarea
personalului financiar, formare în domeniul
publicității, servicii de formare profesională,
furnizare de formare profesională, formare în
domeniul managementului, cursuri de formare
avansată, formare în domeniul relațiilor publice,
servicii de formare de personal, furnizare
de cursuri de formare, formare în domeniul
tehnologiei comunicațiilor, organizare de cursuri
de formare, organizare de sesiuni de formare,
servicii de instruire și formare, servicii de
formare în management, formare în domeniul
aptitudinilor profesionale, coordonare de cursuri
de formare profesională, furnizare de cursuri de
formare profesională, furnizare de cursuri de
formare continuă, furnizare de seminare online
de formare, servicii ale unei academii de formare
educative, furnizarea de facilităţi pentru formarea
profesională (instruire), servicii de formare în
domeniul utilizării calculatoarelor, organizare
și coordonare de seminare de formare,
servicii de consultanță cu privire la formarea
angajaților, furnizare de informații despre
formarea (instruirea) continuă pe internet,
consultanță legată de formarea în materie de
competențe profesionale, servicii de formare
în domeniul utilizării software-lui de calculator,
servicii de formare cu privire la instalarea
sistemelor de testare controlate de calculator,
servicii de formare cu privire la întreținerea
sistemelor de testare controlate de calculator,
furnizare de formare prestată într-o rețea globală
de calculatoare, servicii de consultanță în
domeniul editorial, cursuri pentru dezvoltarea
abilităților de consultanță, servicii de consultanță
privind publicarea revistelor, consultanță în
domeniul formării și perfecționării, servicii de
consultanță în domeniul educației, cursuri de
instruire în elaborarea bazelor de date, servicii
educative online prin baze de date informatice,
internet sau extranet nedescărcabile, servicii

de bibliotecă furnizate prin intermediul unei
baze de date computerizate, publicare de
materiale care pot fi accesate prin intermediul
bazelor de date sau prin internet, organizarea
de conferințe anuale în domeniul achizițiilor,
servicii de divertisment sub formă de programe
de televiziune webcam, furnizare de informații
despre antrenamentul fizic pe un site web online,
furnizare de informații despre exerciții fizice pe
un site web online, furnizare de informații despre
educație fizică pe un site web online, asistență
profesională individualizată (coaching), coaching
pentru viață (instruire), servicii educaționale
de tip coaching, asistență profesională
individualizată (coaching) în domeniul finanțelor,
asistență profesională individualizată (coaching)
pe probleme economice și de management,
consiliere și coaching cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație).
42. Servicii de testare a mediului înconjurător
pentru detectarea contaminanților din apă,
servicii de proiectare tehnică de instalații pentru
alimentare cu apă, proiectare și planificare
tehnică de conducte pentru gaz, apă și apă
reziduală, consultanță tehnologică, consultanță
științifică, consultanță privind asigurarea calității,
consultanță profesională privind tehnologia,
servicii de consultanță tehnică, consultanță
în domeniul tehnic, consultanță în inteligență
artificială, consultanță profesională privind
conservarea energiei, proiectare și consultanță
în inginerie, consultanță profesională referitoare
la ergonomie, consultanță în domeniul ingineriei
civile, consultanță tehnologică în domeniul
geologiei, consultanță în domeniul proiectării
tehnologice, consultanță în domeniul cercetării
industriale, consultanță în domeniul cercetării
științifice, servicii de consultanță în domeniul
urbanismului, consultanță tehnică în materie
de proiectare, consultanță tehnică în domeniul
ingineriei mediului, consultanță în domeniul
proiectării de software, servicii de consultanță
în domeniul geologiei, consultanță tehnică în
domeniul detectării poluării, consultanță tehnică
în domeniul științei mediului, consultanță în
materie de protecție a mediului, servicii de
consultanță privind planificarea de mediu,
servicii de consultanță în materie de geofizică,
servicii de consultanță tehnică privind ingineria
marină, servicii de consultanță tehnică privind
ingineria structurală, servicii de consultanță în
materie de geotehnică, servicii de consultanță
în materie de hidrogeologie, consultanță
tehnologică în domeniul generării energiei
alternative, servicii de consultanță în domeniul
dezvoltării tehnologice, servicii de consultanță în
materie de planificare arhitecturală, servicii de
consultanță în materie de eficiență energetică,
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servicii de consultanță în materie de planificare
geografică, servicii de consultanță în materie
de instrumente științifice, servicii de consultanță
în materie de protecție a mediului, servicii
de consultanță în materie de tehnologie de
control, servicii de consultanță în materie de
siguranță a mediului, servicii de consultanță
în materie de poluare a mediului, consultanță
tehnologică în domeniile producției și utilizării
de energie, consultanță în domeniul arhitecturii
și realizării planurilor pentru construcții, servicii
de consultanță privind cercetarea în domeniul
protecției mediului, servicii de consultanță
și informații despre integrarea sistemelor
informatice, consultanță cu privire la programe
de baze de date electronice, furnizare de
informații, consiliere și consultanță privind
reducerea emisiilor de carbon, consultanță
tehnică în domeniul tehnologiei de tăiere
în lucrări de drumuri, consultanță pentru
serviciile tehnologie în domeniul alimentării
cu energie și electricitate, furnizarea de
informații, consiliere și consultanță privind
compensarea emisiilor de dioxid de carbon,
cercetare științifică privind ecologia, cercetare
în domeniul ecologic, furnizare de informații
tehnologice despre inovații ecologice, studii
de mediu, evaluarea riscurilor de mediu,
teste ale mediului înconjurător, compilare
de informații despre mediu, colectare de
informații privind mediul, studii în domeniul
protecției mediului, cercetarea în domeniul
protecției mediului, servicii de monitorizare a
mediului, cercetare în domeniul conservării
mediului, servicii de evaluare a stării mediului,
compilare de informații privind condițiile de
mediu, măsurarea condițiilor de mediu în
cadrul clădirilor, monitorizarea activităților care
influențează mediul în clădiri, servicii de
testare și inspecție referitoare la mediu, servicii
de inginerie în domeniul tehnologiei mediului
înconjurător, monitorizare de mediu a zonelor
de depozitare a deșeurilor, măsurători de
mediu în cadrul structurilor de construcții civile,
monitorizare de mediu a zonelor de tratare a
deșeurilor, sisteme aeropurtate de monitorizare
de la distanță pentru explorarea mediului,
monitorizare de evenimente care influențează
mediul din structuri de construcții civile,
monitorizarea activităților care influențează
mediul în interiorul structurilor de inginerie
civilă, servicii de testare a mediului înconjurător
pentru detectarea contaminanților din apă,
cercetare privind analiza deșeurilor, proiectare
de echipamente pentru transportul deșeurilor,
studii de proiecte tehnice, planificare de proiecte
tehnice, dezvoltare de proiecte de construcții,
studii de proiecte de inginerie, realizare de

studii de proiecte tehnice pentru proiecte de
construcții, analiza apelor, monitorizarea calității
apei, proiectare și planificare tehnică de instalații
de epurare a apei, asistență tehnică în legătură
cu măsuri de economisire a energiei, expertize
hidrografice, expertize geologice, inspecția
clădirilor (expertize), efectuarea de expertize
tehnice, servicii de expertiză tehnică, cercetare
științifică, cercetare tehnologică, cercetare
tehnică, cercetarea proceselor industriale,
cercetare în domeniul hidrologic, cercetare
științifică și industrială, cercetare în domeniul
ingineriei, servicii de cercetare tehnică, servicii
de cercetare industrială, servicii de cercetare
în domeniul construcțiilor, realizare de studii
de cercetare și de proiecte tehnice referitoare
la utilizarea energiei naturale, furnizare de
informații despre studii de cercetare și de
proiecte tehnice referitoare la utilizarea energiei
naturale, proiectare și dezvoltare de software
pentru controlul, reglarea și monitorizarea
sistemelor de energie solară, proiectare și
planificare tehnică de conducte pentru gaz, apă
și apă reziduală, studii de proiecte tehnice în
domeniul compensării emisiilor de dioxid de
carbon, proiectare și dezvoltare de sisteme
pentru generarea de energie regenerabilă,
proiectare și dezvoltare de rețele de distribuire
a energiei, proiectare și dezvoltare de
software pentru gestiunea energiei, proiectare și
planificare tehnică de uzine electrice, proiectare
de sisteme informaționale în domeniul finanțelor.
44. Consultanță referitoare la plantarea
copacilor, consultanță referitoare la cultivarea
plantelor, consultanță profesională în materie
de sănătate, servicii de consultanță în sectorul
agricol, consultanță în domeniul agriculturii,
horticulturii și silviculturii, servicii de consultanță
cu privire la culturile din horticultură, servicii
agricole cu privire la conservarea mediului,
restaurare de habitate forestiere.

───────
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35. Consultanță (contabilitate) fiscală,
consultanță fiscală (contabilitate), consultanță
privind marketingul, consultanță în management,
consultanță în afaceri, consultanță privind
managementul afacerilor, consultanță privind
achizițiile comerciale, consultanță în domeniul
auditului, consultanță privind managementul
comercial, consultanță privind managementul
marketingului, consultanță pentru conducerea
afacerilor, consultanță în managementul
afacerilor, consultanță în planificarea afacerilor,
consultanță pentru management corporativ,
consultanță în organizarea firmelor, consultanță
în organizarea întreprinderilor, consultanță
profesională în afaceri, consultanță privind
plasarea personalului, consultanță privind
planificarea carierei, servicii de consultanță
în afaceri, consultanță în afaceri pentru
firme, consultanță privind planificarea în
afaceri, consultanță profesională privind
managementul afacerilor, consultanță în materie
de management, consultanță în materie de
angajări, consultanță în materie de afaceri,
consultanță privind managementul riscului
(afaceri), consultanță pentru dezvoltarea imaginii
corporative, consultanță în domeniul cercetării
pieței, consultanță privind cercetarea în afaceri,
consultanță privind gestiunea documentelor
de afaceri, consultanță în afaceri privind
marketingul strategic, servicii de consultanță
privind planificarea afacerilor, servicii de
consultanță privind structura firmelor, servicii

de consultanță privind studiul de piață,
servicii de consultanță comercială în sectorul
agricol, managementul întreprinderilor, inclusiv
consultanță privind aspectele demografice,
servicii de consultanță (comercială) privind
exploatarea invențiilor, consultanță în materie
de rapoarte de piață, servicii de consultanță
în domeniul segmentărilor de piață, consultanță
în domeniul managementului industrial inclusiv
analize cost-beneficiu, servicii de consultanță
referitoare la achiziții de bunuri și servicii,
servicii de asistență și consultanță în
domeniul managementului companiilor din
sectorul energetic, servicii publicitare pentru
sensibilizarea publicului la probleme de mediu,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele și
inițiativele de mediu, analiză a prețului de cost
pentru depozitarea, eliminarea, manipularea și
reciclarea deșeurilor, managementul proiectelor
de afaceri, consultanță în domeniul afacerilor
privind finanțarea dezvoltării, promovarea
vânzărilor, promovarea comercială, servicii de
promovare, promovarea afacerii (publicitate),
promovare de evenimente speciale, promovare
de târguri în scop comercial, promovare
de servicii financiare și de asigurări, în
numele terților, managementul activităților
comerciale, managementul întreprinderii (pentru
terți), managementul și administrarea afacerilor,
management în procesele de afaceri,
consultanță în managementul și organizarea
afacerilor, managementul proiectelor de afaceri
(pentru terți), managementul și consultanța în
procesele de afaceri, cercetare în domeniul
afacerilor, analiză și cercetare de piață,
redactare de studii pentru proiecte de afaceri,
elaborare de rapoarte pentru proiecte de afaceri.
36. Consultanță privind investițiile, consultanță
financiară corporatistă, consultanță financiară
și consultanță în domeniul asigurărilor,
consultanță fiscală (nu contabilitate), servicii
de consultanță financiară, consultanță privind
finanțele întreprinderilor, consultanță privind
investițiile rezidențiale, analiză și consultanță
financiară, consultanță privind finanțarea
proiectelor energetice, consultanță financiară
în sectorul energetic, consultanță în materie
de investiții, servicii de consultanță privind
investițiile, consultanță financiară privind
fondurile fiduciare, consultanță și informații
privind asigurările, servicii computerizate de
consultanță financiară, consultanță privind
fondurile de investiții, consultanță privind
managementul riscului (financiară), consultanță
referitoare la investițiile de capital, servicii
de consultanță privind investițiile financiare,
servicii de consultanță privind finanțele
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corporațiilor, servicii de consultanță privind
fondurile mutuale, servicii de consiliere și
consultanță financiară, consultanță financiară
în domeniul managementului riscului, servicii
actuariale consultative și de consultanță,
servicii de consultanță privind investițiile în
produse, servicii de consultanță financiară și
de investiții, furnizare de informații, consultanță
și consiliere în domeniul evaluărilor financiare,
furnizare de subvenții pentru proiect pentru
proiecte de sensibilizare în materie de
mediu și sănătate, furnizare de informaţii
financiare cu privire la industria financiară
implicată în investiţii care au ca scop
mediul înconjurător, finanțare de proiecte,
finanțarea proiectelor de dezvoltare, avansare
de fonduri, transferuri de fonduri, investirea
fondurilor, colectare de fonduri, gestiunea
fondurilor financiare, gestiunea fondurilor
întreprinderilor, coordonarea strângerilor de
fonduri, monitorizarea fondurilor de investiții,
managementul financiar al fondurilor,
administrarea fondurilor de investiții, investiții
de fonduri pentru terți, servicii de administrare
de fonduri, investiții de fonduri de capital,
acordare de fonduri pentru universități, servicii
de finanțare pentru garantarea fondurilor,
acordare de fonduri pentru instituții de cercetare,
acordare de fonduri pentru organizații non-profit,
finanțare comercială, împrumuturi (finanțare),
finanțarea companiilor, finanțarea achizițiilor,
finanțarea investițiilor, acordarea finanțării,
servicii de finanțare, finanțare de garanții,
finanțarea activităților industriale, finanțare
de credite comunitare, servicii de finanțare
comercială, finanțare de credite punte, servicii
de finanțare industrială, finanțare pentru
mici întreprinzători, finanțarea capitalului de
risc, intermediere pentru acordarea finanțării,
servicii de finanțare pentru echipament,
acordare de finanțare pentru leasing, acordare
de finanțare pentru societăți, acordare de
finanțare pentru întreprinderi, facilitare și
intermediere pentru finanțare, managementul
portofoliului, management financiar pentru
afaceri, management financiar al companiilor,
servicii de management de investiții financiare,
servicii de expertize fiscale, expertize și evaluări
fiscale, servicii de cercetare financiară, servicii
de cercetare privind investițiile, servicii de
analiză și cercetare financiară.
41. Consultanță în materie de formare,
organizarea de cursuri pentru dezvoltarea
abilităților de consultanță, servicii de consultanță
referitoare la elaborarea de cursuri de formare,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de concerte, servicii de consultanță și

informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de conferințe, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de congrese,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de simpozioane, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de colocvii, instrucțiuni acvatice
orientate către ecologie, furnizare de servicii
educaționale referitoare la subiecte de
ecologie, servicii educaționale legate de
conservarea mediului, educație și instruire
privind conservarea naturii și mediul, servicii
educative pentru adulți referitoare la probleme
de mediu, cursuri de pregătire în domeniul
managementului, furnizare de cursuri de
instruire cu privire la managementul în afaceri,
elaborarea de materiale didactice distribuite
la prelegerile în domeniul managementului,
servicii educaționale și de instruire cu
privire la managementul afacerilor, formare
complementară (instruire), formare continuă
(instruire), furnizare de formare, formare în
vânzări (instruire), cursuri de formare (instruire),
formare în afaceri (instruire), formare practică
(demonstrație), coaching (instruire) personal,
formarea personalului financiar, formare în
domeniul publicității, servicii de formare
profesională, furnizare de formare profesională,
formare în domeniul managementului, cursuri
de formare avansată, formare în domeniul
relațiilor publice, servicii de formare de personal,
furnizare de cursuri de formare, formare în
domeniul tehnologiei comunicațiilor, organizare
de cursuri de formare, organizare de sesiuni
de formare, servicii de instruire și formare,
servicii de formare în management, consultanță
în materie de formare, formare în domeniul
aptitudinilor profesionale, coordonare de cursuri
de formare profesională, furnizare de cursuri de
formare profesională, furnizare de cursuri de
formare continuă, furnizare de seminare online
de formare, servicii ale unei academii de formare
educative, furnizarea de facilităţi pentru formarea
profesională (instruire), servicii de formare în
domeniul utilizării calculatoarelor, organizare
și coordonare de seminare de formare,
servicii de consultanță cu privire la formarea
angajaților, furnizare de informații despre
formarea (instruirea) continuă pe internet,
consultanță legată de formarea în materie de
competențe profesionale, servicii de formare
în domeniul utilizării software-lui de calculator,
servicii de formare cu privire la instalarea
sistemelor de testare controlate de calculator,
servicii de formare cu privire la întreținerea
sistemelor de testare controlate de calculator,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
29/09/2021

furnizare de formare prestată într-o rețea globală
de calculatoare, servicii de consultanță în
domeniul editorial, cursuri pentru dezvoltarea
abilităților de consultanță, servicii de consultanță
privind publicarea revistelor, consultanță în
domeniul formării și perfecționării, servicii de
consultanță în domeniul educației, cursuri de
instruire în elaborarea bazelor de date, servicii
educative online prin baze de date informatice,
internet sau extranet nedescărcabile, servicii
de bibliotecă furnizate prin intermediul unei
baze de date computerizate, publicare de
materiale care pot fi accesate prin intermediul
bazelor de date sau prin internet, organizarea
de conferințe anuale în domeniul achizițiilor,
servicii de divertisment sub formă de programe
de televiziune webcam, furnizare de informații
despre antrenamentul fizic pe un site web online,
furnizare de informații despre exerciții fizice pe
un site web online, furnizare de informații despre
educație fizică pe un site web online, asistență
profesională individualizată (coaching), coaching
pentru viață (instruire), servicii educaționale
de tip coaching, asistență profesională
individualizată (coaching) în domeniul finanțelor,
asistență profesională individualizată (coaching)
pe probleme economice și de management,
consiliere și coaching cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație).
42. Consultanță tehnologică, consultanță
științifică, consultanță privind asigurarea calității,
consultanță profesională privind tehnologia,
servicii de consultanță tehnică, consultanță
în domeniul tehnic, consultanță privind
studiile geologice, consultanță în inteligență
artificială, consultanță profesională privind
conservarea energiei, proiectare și consultanță
în inginerie, servicii de consultanță privind
mediul, consultanță în domeniul igienei
alimentare, consultanță profesională referitoare
la ergonomie, consultanță în domeniul ingineriei
civile, consultanță tehnologică în domeniul
geologiei, consultanță în domeniul proiectării
tehnologice, consultanță în domeniul cercetării
industriale, consultanță în domeniul cercetării
științifice, servicii de consultanță în domeniul
urbanismului, consultanță tehnică în materie
de proiectare, consultanță tehnică în domeniul
ingineriei mediului, consultanță în domeniul
proiectării de software, servicii de consultanță
în domeniul geologiei, consultanță tehnică în
domeniul detectării poluării, consultanță tehnică
în domeniul științei mediului, consultanță în
materie de protecție a mediului, servicii de
consultanță privind planificarea de mediu,
servicii de consultanță în materie de geofizică,
servicii de consultanță tehnică privind ingineria
marină, servicii de consultanță tehnică privind

ingineria structurală, servicii de consultanță în
materie de geotehnică, servicii de consultanță
în materie de hidrogeologie, consultanță
tehnologică în domeniul generării energiei
alternative, servicii de consultanță în domeniul
dezvoltării tehnologice, servicii de consultanță în
materie de planificare arhitecturală, servicii de
consultanță în materie de eficiență energetică,
servicii de consultanță în materie de planificare
geografică, servicii de consultanță în materie
de instrumente științifice, servicii de consultanță
în materie de protecție a mediului, servicii
de consultanță în materie de tehnologie de
control, servicii de consultanță în materie de
siguranță a mediului, servicii de consultanță
în materie de poluare a mediului, consultanță
tehnologică în domeniile producției și utilizării
de energie, consultanță în domeniul arhitecturii
și realizării planurilor pentru construcții, servicii
de consultanță privind cercetarea în domeniul
protecției mediului, servicii de consultanță
și informații despre integrarea sistemelor
informatice, consultanță cu privire la programe
de baze de date electronice, furnizare de
informații, consiliere și consultanță privind
reducerea emisiilor de carbon, consultanță
tehnică în domeniul tehnologiei de tăiere
în lucrări de drumuri, consultanță pentru
serviciile tehnologie în domeniul alimentării
cu energie și electricitate, furnizarea de
informații, consiliere și consultanță privind
compensarea emisiilor de dioxid de carbon,
cercetare științifică privind ecologia, cercetare
în domeniul ecologic, furnizare de informații
tehnologice despre inovații ecologice, studii
de mediu, evaluarea riscurilor de mediu,
teste ale mediului înconjurător, compilare
de informații despre mediu, colectare de
informații privind mediul, studii în domeniul
protecției mediului, cercetarea în domeniul
protecției mediului, servicii de monitorizare a
mediului, cercetare în domeniul conservării
mediului, servicii de evaluare a stării mediului,
compilare de informații privind condițiile de
mediu, măsurarea condițiilor de mediu în
cadrul clădirilor, monitorizarea activităților care
influențează mediul în clădiri, servicii de
testare și inspecție referitoare la mediu, servicii
de inginerie în domeniul tehnologiei mediului
înconjurător, monitorizare de mediu a zonelor
de depozitare a deșeurilor, măsurători de
mediu în cadrul structurilor de construcții civile,
monitorizare de mediu a zonelor de tratare a
deșeurilor, sisteme aeropurtate de monitorizare
de la distanță pentru explorarea mediului,
monitorizare de evenimente care influențează
mediul din structuri de construcții civile,
monitorizarea activităților care influențează
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mediul în interiorul structurilor de inginerie
civilă, servicii de testare a mediului înconjurător
pentru detectarea contaminanților din apă,
cercetare privind analiza deșeurilor, proiectare
de echipamente pentru transportul deșeurilor,
studii de proiecte tehnice, planificare de proiecte
tehnice, dezvoltare de proiecte de construcții,
studii de proiecte de inginerie, realizare de
studii de proiecte tehnice pentru proiecte de
construcții, analiza apelor, monitorizarea calității
apei, proiectare și planificare tehnică de instalații
de epurare a apei, asistență tehnică în legătură
cu măsuri de economisire a energiei, expertize
hidrografice, expertize geologice, inspecția
clădirilor (expertize), efectuarea de expertize
tehnice, servicii de expertiză tehnică, cercetare
științifică, cercetare tehnologică, cercetare
tehnică, cercetarea proceselor industriale,
cercetare în domeniul hidrologic, cercetare
științifică și industrială, cercetare în domeniul
ingineriei, servicii de cercetare tehnică, servicii
de cercetare industrială, servicii de cercetare
în domeniul construcțiilor, realizare de studii
de cercetare și de proiecte tehnice referitoare
la utilizarea energiei naturale, furnizare de
informații despre studii de cercetare și de
proiecte tehnice referitoare la utilizarea energiei
naturale, proiectare și dezvoltare de software
pentru controlul, reglarea și monitorizarea
sistemelor de energie solară, proiectare și
planificare tehnică de conducte pentru gaz, apă
și apă reziduală, studii de proiecte tehnice în
domeniul compensării emisiilor de dioxid de
carbon, proiectare și dezvoltare de sisteme
pentru generarea de energie regenerabilă,
proiectare și dezvoltare de rețele de distribuire
a energiei, proiectare și dezvoltare de
software pentru gestiunea energiei, proiectare și
planificare tehnică de uzine electrice, proiectare
de sisteme informaționale în domeniul finanțelor.

───────

(210) M 2021 07029
(151) 29/09/2021
(732) ROXANA PETCU, STR.

FELEACUL NR. 4-6, SC. A,
ET. 2, AP. 5, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, 300588, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Orthoconcept

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, furnizare de cursuri
de educație continuă în domeniul asistenței
medicale (instruire), cursuri de formare, furnizare
de cursuri de formare, realizare de cursuri
de formare continuă în medicină (instruire),
furnizare de cursuri de formare continuă.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, stomatologie, stomatologie estetică,
stomatologie veterinară, consiliere în domeniul
stomatologiei, furnizare de informații despre
stomatologie, servicii de ortodonție, servicii
oferite de clinici medicale, controale medicale,
consultații medicale, servicii medicale oferite
de clinici medicale, servicii medicale furnizate
prin telefon (servicii medicale), servicii de
îngrijiri medicale, închiriere de instrumente
medicale, servicii ale clinicilor medicale, servicii
de examinări medicale, chirurgie, chirurgie
plastică, chirurgie estetică, chirurgie estetică și
plastică, servicii de consultanță în domeniul
chirurgiei, servicii de albire a dinților, servicii de
curățare a dinților, asistență medicală, asistență
medicală de urgență, asistență medicală
la domiciliu, servicii de asistență medicală,
furnizare de asistență medicală, servicii de
asistență medicală pentru oameni.

───────
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(210) M 2021 07030
(151) 29/09/2021
(732) ROXANA PETCU, FELEACUL NR.

4-6 SC. A, ET. 2, AP. 5, JUDETUL
TIMIS, 300588, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

RP ROXANA PETCU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, cursuri de pregătire în
medicină (instruire), realizare de cursuri de
formare continuă în medicină.

oameni, servicii de asistență tehnică medicală în
materie de sănătate.

───────

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, servicii de ortodonție, stomatologie,
stomatologie estetică, stomatologie veterinară,
consiliere în domeniul stomatologiei, furnizare
de informații despre stomatologie, chirurgie,
chirurgie plastică, chirurgie estetică, chirurgie
estetică și plastică, clinici medicale, servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii
ale clinicilor medicale, servicii oferite de clinici
medicale, servicii mobile ale clinicilor medicale,
servicii de clinici medicale și de sănătate, servicii
de tratamente medicale oferite de clinici și
spitale, servicii de clinici medicale de zi pentru
copii bolnavi, consultanță privind asistența
medicală oferită de doctori și de alt personal
medical specializat, medicală (asistență -),
asistență medicală, asistență medicală de
urgență, asistență medicală la domiciliu, servicii
de asistență medicală, furnizare de asistență
medicală, centre rezidențiale de asistență
medicală, management de servicii de asistență
medicală, servicii de asistență medicală pentru



Erată 

    Referitor la cererea de înregistrare cu nr. de depozit M 2021 

06972/28.09.2021, publicată în 05.10.2021, au fost omise urmatoarele:  

Prioritatea nr. 54761262 din data 29.03.2021, țara CHINA, având starea 

acceptată 

Prioritatea nr. 54766499 din data 29.03.2021, țara CHINA, având starea 

acceptată 

Prioritatea nr. 54756457 din data 29.03.2021, țara CHINA, având starea 

acceptată 

Prioritatea nr. 54732349 din data 29.03.2021, țara CHINA, având starea 

acceptată 

Prioritatea nr. 54750137 din data 29.09.2021, țara CHINA, având starea 

acceptată 

 

Clasa 42: Efectuarea de studii cu privire la proiectele tehnice; servicii de autentificare a 

utilizatorilor folosind tehnologia pentru tranzacții de comerț electronic; cercetare și 

dezvoltare de produse noi pentru terți; verificarea siguranței rutiere; proiectare și dezvoltare 

de software; design industrial; consultanță în domeniul economisirii energiei; proiectare și 

dezvoltare de produse multimedia; software ca serviciu (SaaS); proiectare și dezvoltare de 

baze de date. 

 


