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

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 04301 30/06/2021 SORIN NEDELCU NONCHALANT

2 M 2021 04986 30/06/2021 S2A PRIME LANDS ADVISORS
SRL

PRIME LANDS Breaking new
ground

3 M 2021 04988 30/06/2021 SC WEST CO IMPEX SRL west pools

4 M 2021 04989 30/06/2021 SC DENTALMED - CLINICA
STOMATOLOGICA SRL

One day dental checkup by
Luxury Dental Clinic

5 M 2021 04990 30/06/2021 CONSTANTIN COVALIU ZAZEN

6 M 2021 04991 30/06/2021 SUSHI MASTER PUBLIC
COMPANY LIMITED

ikura sushi

7 M 2021 04992 30/06/2021 ASOCIATIA ROA. ROADE
ONLINE ARDELENESTI

ROA ROADE ONLINE
ARDELENEŞTI

8 M 2021 04998 30/06/2021 ENETHA

9 M 2021 04999 30/06/2021 AMVAC HONG KONG LTD. SmartSoil by AMVAC

10 M 2021 05000 30/06/2021 MARIUS LEMNARU ZUZU

11 M 2021 05001 30/06/2021 PITCAR AUTOMOTIVE
HOLDINGS SRL

PITCAR

12 M 2021 05002 30/06/2021 PEL-ILIE S.R.L. PASUL PALMA

13 M 2021 05003 30/06/2021 MARIAN PETCU Farmacia Ana-Maria: nu este
vorba doar despre medicamente,
este vorba despre o stare de
bine.

14 M 2021 05004 30/06/2021 SYNCOPE C&A S.R.L. Smart MED

15 M 2021 05005 30/06/2021 RESINA POLIPEX SRL Moldi

16 M 2021 05006 30/06/2021 BANAT ELECTRONICS S.R.L Banat Electronics

17 M 2021 05008 30/06/2021 LEBON TRADING SRL LEBON

18 M 2021 05009 30/06/2021 JACON TEX S.R.L. ȘEȘTINA

19 M 2021 05010 30/06/2021 COSMIN CRISTIAN VASILE ZRVP

20 M 2021 05011 30/06/2021 ALEXANDRU GEORGESCU CREUZET

21 M 2021 05012 30/06/2021 LAVANDERIER
TECHNOLOGIES SRL

Lavanderier

22 M 2021 05013 30/06/2021 VEL PITAR SA Grănatur Două Maiele

23 M 2021 05014 30/06/2021 ALEXANDRA ZAHARIA securitystandup
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(210) M 2021 04301
(151) 30/06/2021
(732) SORIN NEDELCU, SAT

PADURENI, JUDETUL VRANCEA,
TIMBOESTI, VRANCEA, ROMANIA

(540)

NONCHALANT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

25. Articole de îmbrăcăminte brodate, articole
de îmbrăcăminte confecționate din
blană, articole de îmbrăcăminte din imitație de
piele, articole de îmbrăcăminte din
piele, articole de îmbrăcăminte modelatoare,
articole de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
de îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte pentru
domnișoare de onoare, articole de îmbrăcăminte
pentru protejarea hainelor, articole de
îmbrăcăminte pentru
sport, articole de îmbrăcăminte pentru
tenis, articole de îmbrăcăminte termice,
articole de îmbrăcăminte cu protecție solară,
articole de îmbrăcăminte de ocazie, articole
de îmbrăcăminte din catifea, articole de
îmbrăcăminte din cașmir, articole de
îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în
jurul gâtului, ascoturi (cravate), halate de baie,
bandane, baticuri, batiste de buzunar, bentițe de
gât (părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe de
protecție pentru urechi, bermude, bikini, blazere,
blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze cu guler pe
gât, bluze cu
guler înalt, bluze de antrenament, bluze de corp,
bluze de trening, bluze pentru
gravide, bluze scurte, bluze sport, bluze sport cu
mâneci scurte, bluze tubulare, bluze
și șorturi pentru sport, bluzițe de noapte,
blănuri, blănuri (îmbrăcăminte), bluzoane, body-
uri (articole de îmbrăcăminte), body-uri (lenjerie
de corp), body-uri din plasă, bolerouri, boxeri
pentru băieți (lenjerie intimă), bretele pentru
bărbați, brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere, bustiere sport, căciuli tip cagulă,
cămăși, camasi cu maneca lunga, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler

fără nasturi, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși
cu nasturi, cămăși de costum, cămăși
de noapte japoneze (nemaki), cămăși de noapte
pentru femei, cămăși de tip hawaian
cu nasturi în față, cămăși din catifea reiată,
cămăși din materiale țesute, cămăși din
tricot, cămăși hawaiene, cămăși matlasate de
uz sportiv, cămăși pentru costum, cămăși pentru
gravide, cape, capoate, cardigane, centuri din
materiale textile, chiloți, cămăși rezistente la
vânt, cămăși stil sport, cămăși și furouri,
căptușeli confecționate
(piese vestimentare), ciorapi, ciorapi 3/4, colanți,
ciorapi trei-sferturi, colanți cu
bretele, colanți pentru atletism, compleuri de
dormit, corsete, corsete (lenjerie), costume,
costume
bărbătești și taioare, costume de baie
(galanterie), costume de baie pentru bărbați,
costume de baie pentru bărbați și femei, costume
de baie pentru copii, costume de
baie pentru femei, costume de baie întregi,
costume de bebeluși, costume de damă,
costume de dans, costume de gală, costume de
plajă, costume de ploaie, costume de
seară, costume din piele, costume dintr-o
singură piesă, costume informale (casual),
costume pentru bărbați, cravate, curele
(accesorii vestimentare), curele din piele
(îmbrăcăminte), egări (pantaloni), eșarfe,
jachete care sunt articole de îmbrăcăminte
sport, jachete casual, jachete cu două fețe,
jachete cămașă, jachete de seară, îmbrăcăminte
pentru fete, îmbrăcăminte pentru gravide,
îmbrăcăminte pentru nou născuți, îmbrăcăminte
țesută, îmrăcăminte cu protecția contra vântului,
jachete
(îmbrăcăminte), jachete de trening, jachete din
bumbac, jachete din denim, jachete
din polar, jachete din tricot, jachete groase,
jachete impermeabile, jachete lungi, jachete
pentru bărbați, jachete pentru femei, jachete
scurte, groase, de iarnă, jachete,
mantouri, pantaloni și veste pentru femei și
bărbați, jachete sport, jeanși denim, lenjerie
de corp, lenjerie de corp termică, lenjerie de
damă, lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă
pentru bărbați, lenjerie intimă pentru modelarea
corpului, maiouri, maiouri cu mânecă lungă,
maiouri sportive, mantii de blană, manșete
(îmbrăcăminte), mănuși de iarnă, mănuși fără
degete (îmbrăcăminte), mânuși pentru condus,
mănuși
lungi fără deget, mănuși tricotate, măști pentru
dormit, măști pentru ochi, paltoane, pantalonași
pentru bebeluși, pantalonași tiviți cu
volănașe, pantaloni bufanți până la genunchi,
pantaloni cargo, pantaloni colanți, pantaloni
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colanți pentru gravide, pantaloni de
antrenament, pantaloni de corp, pantaloni de
ocazie, pantaloni de pijama, pantaloni de
relaxare, pantaloni de sport, pantaloni de trening,
pantaloni din piele, pantaloni foarte scurți,
pantaloni largi, pantaloni impermeabili, pantaloni
mulați, pantaloni pentru copii, pantaloni pentru
gravide, pantaloni scurți, pantaloni scurți (articole
de îmbrăcăminte), pantaloni scurți
pentru box, pantaloni scurți pentru gravide,
pantaloni sport, papioane, pardesie
scurte, pardesiuri, pelerine, pelerine damă,
pijamale, pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, pulovere, ponchouri, pulovere cu
glugă, pulovere cu guler pe gât, pulovere cu guler
rotund, pulovere cu guler înalt, pulovere cu gât în
formă de v, pulovere cu mânecă lungă, pulovere
fără mâneci, pulovere tip polo, redingote, rochii
de bal, rochii din imitație de piele, rochii din piele,
rochii drepte, rochii lungi de seară, rochii pentru
femei, rochii pentru gravide, sacouri de gală,
salopete scurte, salopete
scurte (articole de îmbrăcăminte), salopetă de
copii, șaluri, șaluri de ocazie, sarafane, sarafane
(rochii), seturi de bluză și jachetă, seturi de
maiouri și șorturi (articole
vestimentare), slipuri de baie, smochinguri, șaluri
și eșarfe de cap, șalvari, șorturi, șorturi de
baie, șorturi pentru sport, șorțuri (îmbrăcăminte),
șosete, șosete cu deget, șosete cu talpă, șosete
care absorb transpirația, șosete de lână, șosete
impermeabile, șosete pentru bărbați, șosete
pentru sport, șosete peste genunchi, șosete și
ciorapi, sutiene fără bretele, sutiene și brasiere,
taioare, topuri (articole vestimentare), topuri
(cămăși fără mâneci), topuri cu spatele gol,
trenciuri, treninguri
(pentru sport), treninguri de nailon și bumbac,
tricouri, ținute de seară, ținută stil casual, tricouri
cu mânecă scurtă, tricouri de tenis, tricouri
imprimate, tricouri pentru fotbal, tricouri polo,
tricouri sportive fără mâneci, tunici, trusouri
(articole de îmbrăcăminte), uniforme, uniforme
profesionale, veste, veste de
piele, veste matlasate, balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete, ghete pentru bebeluși,
ghete pentru munte, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția
articolelor de încălțăminte ortopedice),
încălțăminte cu închidere cu arici, încălțăminte
de lucru, încălțăminte de plajă, încălțăminte de
plajă și sandale, încălțăminte de
fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte

pentru apă, încălțăminte pentru bărbați,
încălțăminte pentru bebeluși, încălțăminte
pentru bărbați și femei, încălțăminte pentru copii,
încălțăminte pentru femei, încălțăminte sport cu
talpă ortopedică, pantofi cu platformă, pantofi cu
talpă joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu tocuri
mascate, pantofi de alergat, pantofi de pânză,
pantofi de ocazie, pantofi de stradă, pantofi din
piele, pantofi fără șireturi, papuci de
casă, papuci de casă din plastic, papuci din piele,
papuci fără călcâi, saboți
(încălțăminte), sandale, sandale bărbătești,
sandale cu șiret între degete, sandale de
damă, sandale pentru bebeluși, sandale tip
sabot, sneakers, șlapi, teniși, șosete joase
pentru încălțăminte, articole cu cozoroace care
servesc la acoperirea capului, articole
de purtat pe cap pentru copii, articole din
piele care servesc la acoperirea capului,
articole termice pentru acoperirea capului,
bentițe antitranspirante pentru cap, bentițe cu
protecții pentru urechi (îmbrăcăminte), bentițe
pentru cap, berete, berete
din lână, bonete, bonete de noapte, băști, căciuli
cu ciucuri, căciuli cu nod, căciuli de
blană artificială, carcase de pălării, cozorocuri,
fesuri, eșarfă tubulară, jobene, pălării
clopot, pălării cu borul mare, pălării de modă,
pălării de plajă, pălării de ploaie, pălării
de soare, pălării din blană, pălării din
lână, pălării mici, pălării pentru femei,
pălărioare de soare, sepci cu cozoroc,
șepci (articole de îmbrăcăminte), turbane,
viziere (șepci), șepci sportive, șepci și
căciuli pentru sport., îmbrăcăminte, părți de
îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, articole pentru acoperirea
capului, articole de încălțăminte, articole de
îmbrăcăminte.
35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare, servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, realizare de expoziţii în scopuri
comerciale, organizare de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, servicii de
consultanţă în domeniul carierei (altele decât
cele cu scop educativ şi de instruire)., servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul vestimentar,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la blănuri, servicii de publicitate,
marketing și promovare, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii
de comenzi online, servicii de comandă online
în domeniul restaurantelor care oferă mâncare
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la pachet și livrare la domiciliu, servicii de
consultanță referitoare la achiziții de bunuri
și servicii, servicii de informații și consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor cosmetice, servicii de informare și
de consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, servicii
de import și export, servicii de informații și
consiliere comercială pentru consumatori în
domeniul produselor de machiaj, servicii de
comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul de opere de artă
furnizate de galerii de artă, servicii de comerț
cu amănuntul online pentru muzică digitală
descărcabilă, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică și filme descărcabile și
preînregistrate, servicii de comerț cu amănuntul
prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu căni și pahare, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole utilizate împreună cu tutunul,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale textile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente muzicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tutun, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de bronzare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lucrări de artă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale de artă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu

echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jocuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu publicații
electronice descărcabile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu fructe
de mare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu berea, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi alcoolice
(cu excepția berii), servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la materiale textile pentru
casă, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la articole de voiaj, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la genți de
mână, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la articole
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la flori, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru haine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii de modă, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
păr, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de toaletă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu lucrări de artă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
de artă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale textile, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
parfumare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale tipărite, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu genți, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente sportive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, vânzare
cu amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărare de conținut media, vânzare
cu amănuntul de carduri preplătite ale terților
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pentru cumpărare de îmbrăcăminte, vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților pentru
cumpărarea de servicii de divertisment.

───────

(210) M 2021 04986
(151) 30/06/2021
(732) S2A PRIME LANDS ADVISORS

SRL, STR. DORINTEI 6A,
JUDETUL ILFOV, CERNICA,
077035, ILFOV, ROMANIA

(540)

PRIME LANDS
Breaking new ground

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

36. Afaceri imobiliare.
───────

(210) M 2021 04988
(151) 30/06/2021
(732) SC WEST CO IMPEX SRL, STR.

PRINCIPALA NR.1, JUDETUL
SALAJ, CRISENI, 457105, SĂLAJ,
ROMANIA

(540)

west pools

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.15.24; 02.01.23

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

19. Piscine (construcții nemetalice).
───────

(210) M 2021 04989
(151) 30/06/2021
(732) SC DENTALMED - CLINICA

STOMATOLOGICA SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE 102, BL. 48A,
PARTER, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
One day dental checkup
by Luxury Dental Clinic

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

44. Servicii medicale.
───────
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(210) M 2021 04990
(151) 30/06/2021
(732) CONSTANTIN COVALIU, STR.

ALEXANDRU DONICI, NR. 1,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

ZAZEN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
304155), verde (Pantone 639284),
galben (Pantone FFDC7C), roz
(Pantone FFC6B7)

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2021 04991
(151) 30/06/2021
(732) SUSHI MASTER PUBLIC

COMPANY LIMITED, ILIA VENEZI,
2A, ATHIENITIS STROVOLOS
PARK, 1ST FLOOR,, FLAT/OFFICE
102, STROVOLOS, 2042, NICOSIA,
CIPRU

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
ZAHARIA STANCU, NR.8E, BL.9,
AP.P03, CASUTA POSTALA 640,
BRASOV, 500167, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

ikura sushi

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 03.09.10;
26.01.01; 26.01.05

(591) Culori revendicate:negru, verde, alb,
roşu, roz, crem, maro, gri

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

30. Batoane de cereale, rulouri de pâine,
chifle, burritos, vareniki (găluște umplute), vafe,
vermicele (tăiței), găluște pe bază de făină,
muştar, sos de afine (condiment), agenți de
îngroșare pentru gătitul alimentelor, ferment,
gustări pe bază de orez, sosuri pentru salată,
preparate din cereale, ghimbir (condiment),
hârtie comestibilă, hârtie de orez comestibilă,
cafea, cacao, caramele (bomboane), curry
(condiment), flori sau frunze pentru utilizare ca
înlocuitori ai ceaiului, ketchup (sos), gimbap
(preparat din orez coreean), quinoa, procesată,
quiches, gluten preparat ca produs alimentar,
cofetărie, crupe pentru hrana umană, croûtons,
taitei, taitei soba, udon taitei, macaroane,
paste, marinate, miere, clătite, inghetata, alge
(condiment), mousse de desert (cofetărie),
muesli, băuturi pe bază de ceai, băuturi pe
bază de ciocolată, anason, anason stelat,
semințe de susan (condimente), semințe de
in în scopuri culinare (condimente), perfuzii,
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nu medicinale, semințe procesate pentru a fi
utilizate ca condimente, okonomiyaki (clătite
japoneze sărate), onigiri (bile de orez), oţet,
zahăr de palmier, pelmeni (găluște umplute cu
carne), oțet de bere, plăcinte, pizza, chipsuri
(produse din cereale), fondanți (cofetărie),
popcorn, condimente, îndulcitori naturali, turtă
dulce, budinci, ravioli, ramen (fel de mâncare
japonez pe bază de tăiței), savura (condiment),
orez, orez instant, pulpa de orez in scopuri
culinare, budincă de orez, prăjituri de orez,
preparate vegetale pentru utilizare ca înlocuitori
de cafea, sandvișuri, senbei (crackers de orez),
făină de soia, sos de soia, dulciuri (bomboane),
sosuri (condimente), mese preparate pe bază de
tăiței, feluri de mâncare liofilizate cu ingredientul
principal fiind pastele, feluri de mâncare liofilizate
cu ingredientul principal fiind orezul, sushi,
tabulă, tacos, tapioca, coulis de fructe (sosuri),
halva, pâine, produse de patiserie, jiaozi
(găluște umplute), cicoare (înlocuitor de cafea),
bomboane, zahăr, ceai, băuturi cu ciocolată cu
lapte, sos de mere (condiment).
35. Prelucrarea administrativă a comenzilor de
cumpărare de alimente și băuturi, demonstrarea
bunurilor, și anume mâncare și băutură,
furnizarea de informații comerciale în domeniul
cateringului prin intermediul unui site web,
furnizare de informații comerciale în domeniul
cateringului, informații comerciale și sfaturi
pentru consumatori în alegerea produselor
alimentare, a băuturilor, a alimentației,
administrarea comercială a licențierii pentru
produse și servicii de catering ale altora,
consultanță în managementul afacerilor de
catering, consultanță în organizarea afacerilor
de catering, marketing, servicii de comerţ de
alimente, băuturi, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărători și vânzători de alimente,
băuturi, servicii de catering, actualizarea și
întreținerea datelor privind serviciile de catering
în baze de date computerizate, actualizarea
și întreținerea informațiilor privind serviciile de
catering din registre, organizarea de expoziții
de alimente, băuturi în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri de produse
alimentare, băuturi în scopuri comerciale sau
publicitare, consultanță în managementul și
organizarea afacerilor de catering, servicii
de agenții de informații comerciale pentru
catering, servicii de informații de piață pentru
catering, servicii de agenții de import-export
pentru furnizarea de alimente, băuturi și
servicii de catering, servicii de intermediere
comercială referitoare la catering, servicii de
comerț cu ridicata pentru alimente și băuturi,
servicii de vânzare cu amănuntul online pentru
alimente și băuturi, prezentare de alimente

și băuturi pe mijloace de comunicare, pentru
comerț cu amănuntul, publicitate de servicii
de catering, publicitate online de alimente,
băuturi și servicii de catering pe o rețea de
calculatoare, consultanță profesională în afaceri
în domeniul producției de bunuri, și anume
produse alimentare și băuturi, inclusiv furnizarea
de servicii de catering.
43. Servicii de catering de alimentație și băuturi,
informații și sfaturi legate de pregătirea meselor,
servicii de bar, servicii de cantină, servicii
de cafenea, servicii personale de bucătar,
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de restaurant washoku,
servicii de restaurante udon și soba, servicii
de snack-bar, furnizare de servicii de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, case de vacanță moteluri,
servicii hoteliere, servicii de cazare pentru
evenimente, închiriere de aparate de gătit,
sculptură alimentară, servicii de catering.

───────

(210) M 2021 04992
(151) 30/06/2021
(732) ASOCIATIA ROA. ROADE

ONLINE ARDELENESTI, STR.
PRINCIPALA, NR. 8, SAT
CORNESTI, JUDEŢ CLUJ,
COMUNA GARBAU, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ROA ROADE ONLINE
ARDELENEŞTI

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 05.03.11;
26.01.03

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

clase:
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35. Prezentarea produselor in toate mediile de
comunicare, in scopul vanzarii cu amanuntul
si/sau cu ridicata, servicii de vanzare cu
amanuntul, cu ridicata si online, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii
de intermediere comercială, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistenţă administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de propuneri (rfp), publicitate, servicii de
agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, publicitate
exterioară, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare.
41. Rezervarea locurilor pentru spectacole,
spectacole cinematografice / spectacole de
cinema, servicii de club (divertisment sau
educaţie), antrenare (instruire), organizarea
şi susţinerea colocviilor, organizarea şi
susţinerea de concerte, organizarea şi
susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, transfer de know-
how (instruire), sevicii de editare video
pentru evenimente, furnizarea de informaţii
în domeniul educaţie, examinări referitoare
la educaţie, servicii educaţionale furnizate
de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronic, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
fotografie, instruire practică (demonstraţii),
publicarea de texte, altele decât textele de
publicitate, publicarea cărţilor, furnizarea de

recenzii pentru scopuri de divertisment sau
cultural, furnizarea clasamentelor folosite în
scopuri de publicitate sau cultural, organizarea
şi susţinerea de seminarii, organizarea şi
susţinerea de simpozioane, predare / servicii
educaţionale / servicii de instruire, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte altele decât textele publicitare.

───────

(210) M 2021 04998
(151) 30/06/2021
(732) ENETHA, CALEA BACIULUI, NR.

179B, MUN. CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
6. Folie de aluminiu pentru împachetat şi
ambalat, de uz menajer, recipiente din folie
de aluminiu, etichete din metal, dopuri si
capace metalice, recipiente metalice de ambalaj,
ambalaje din tablă cositorită, cutii de ambalaje
pliabile (metal), dopuri si capace filetate
metalice.
16. Hartie pentru etichete, etichete, cu exceptia
celor din materiale textile, etichete din hartie,
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adezive sau autocolante, etichete autoadezive
neimprimate din hârtie sau carton, etichetele
autoadezive reclosure din hârtie sau carton,
etichete pentru: mancare, cadouri, bagaje,
pentru expedierea marfurilor din hârtie sau
carton, etichete cu adrese din hârtie sau carton,
etichete de preţ din hârtie sau carton, etichete
din carton, etichete de papetarie intarite, vizor
port - etichete pentru dosare din hârtie sau
carton, etichete de agatat din hartie, etichete
tiparite din hârtie sau carton pentru sticle de
vin, folii de plastic pentru ambalarea alimentelor,
folii transparente din plastic, folii cu bule
de aer, folii pentru ambalat şi împachetat,
folie stretch alimentara, foi absorbante din
hartie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, materiale plastice pentru ambalat,
cutii din carton pentru ambalat, recipiente din
hartie pentru ambalat, suporturi din hartie sau
carton pentru pahare, ambalaje din plastic,
hartie sau carton, ambalaje pentru cadouri,
mancare sau pentru sticle, ambalaje vidate
din carton, materiale de ambalat fabricate din
amidon, mansoane (cornete de hartie) pentru
cornetele de inghetata, pungi de hârtie, pungi
de hârtie pentru cadouri, pungi pentru ambalare
din materiale biodegradabile, cutii din hârtie
sau carton, cutii din carton pentru torturi si
prăjituri, recipiente pentru mâncare la pachet din
pulpă de hârtie biodegradabilă, invitații, invitații
tipărite pentru petreceri, programe pentru diferite
evenimente (tipărituri).
17. Ambalaje pentru recipiente izolate cu spuma
turnata pentru transport comercial, ambalaje din
cauciuc.
20. Etichete din plastic, cutii pliabile pentru
ambalaje (lemn si plastic), recipiente (ambalaje)
din plastic pentru ouă, ambalaje pentru
transportul articolelor de sticlă, navete, dopuri
de plută si imitatii de pluta pentru sticle si alte
recipiente, dopuri și capace nemetalice pentru
sticle și recipiente.
21. Sticle si borcane, sticle si borcane din
plastic, sticle din sticlă (recipiente), dopuri din
materiale nemetalice pentru închiderea sticlelor,
borcane din sticlă pentru miere, borcane cu
capac (nemetalice), caserole (veselă) si capace
pentru caserole, recipiente de unică folosință, de
uz casnic.
35. Regruparea în avantajul terţilor a diverselor
tipuri de etichete, folii alimentare, ambalaje şi
caserole de unică folosinţă, capace şi dopuri,
sticle, borcane, articole de papetarie (exceptând
transportul lor), permiţând consumatorilor să
le vadă si să le cumpere comod, gestiunea
afacerilor comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou, marketing pentru evenimente,

promovare de evenimente speciale, organizare
de evenimente în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de expoziții și evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare.
40. Tipografie, imprimari tipografice,
fotogravare, imprimare personalizata a
denumirilor și logotipurilor de firme, de uz
publicitar și promotional, pe produsele altor
persoane, tratarea și reciclarea ambalajelor,
prelucrare de carton ondulat de ambalaj.
41. Redactare si publicare de texte, altele
decât textele publicitare, editare de texte scrise,
altele decât cele publicitare, educație, instruire,
divertisment, activitați sportive și culturale,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
recreative, organizarea de evenimente culturale
și artistice, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
servicii de maestru de ceremonii pentru petreceri
și evenimente speciale, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale
de divertisment, organizare și coordonare
de evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri recreative si educative, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe Internet.
42. Suport tehnic specializat în ceea ce priveste
designul produselor, servicii de design grafic,
servicii de design de ambalaje, arta grafică
şi design, schiţe de design pentru ambalaje,
recipiente, veselă şi tacamuri pentru masă.

───────

(210) M 2021 04999
(151) 30/06/2021
(732) AMVAC HONG KONG LTD.,

UNIT B, WINBASE CENTRE 11/F,
SHEUNG WAN, HONG KONG

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010458, ROMANIA

(540)

SmartSoil by AMVAC
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.03.01; 26.11.02;
26.02.01; 05.11.11; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde, maro, negru,
albastru

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

5. Produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide pentru scopuri horticole, fungicide
de uz agricol, fungicide pentru distrugerea
dăunătorilor, erbicide de uz agricol, insecticide
de uz agricol.

───────

(210) M 2021 05000
(151) 30/06/2021
(732) MARIUS LEMNARU, BD. UNIRII

NR. 23, AP. 2, JUD. VRANCEA,
FOCŞANI, VRANCEA, ROMANIA

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

(540)

ZUZU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
negru, alb

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

39. Servicii de transport, organizarea
transportului de marfa, transport si depozitare,
servicii de transport de bunuri, depozitare
de marfa inainte si dupa transport, servicii
de transport de colete, colectare, transport
și livrare de produse, documente, colete și
corespondență, organizarea transportului de
colete, transport de colete in 24h, servicii de
transport de pasageri, servicii de transport de

calatori, organizarea transportului de pasageri,
transport de persoane, servicii de transport
pentru excursii turistice, organizarea de rute
turistice (transport), servicii de agenție de
transport pentru organizarea transportului de
bunuri, rezervari de bilete pentru transport,
rezervari de locuri pentru transport, informatii
privind transportul, servicii de agenție de turism
pentru organizarea de vacanțe, servicii de ghizi
de turism (transport), servicii ofertie de agentiile
de turism, rezervarea călătoriilor prin intermediul
agențiilor de turism, servicii specifice agențiilor
de turism pentru organizarea călătoriilor, servicii
de agenții de turism pentru călătorii de afaceri,
servicii specifice agențiilor de turism, respectiv
realizarea rezervărilor pentru transport, servicii
de agenție de turism, și anume organizarea
transportului pentru călători, servicii specifice
agențiilor de turism și servicii de rezervări,
transport de turisti, livrare de marfa, rezervarea
locurilor de calatorie, servicii de curierat.

───────

(210) M 2021 05001
(151) 30/06/2021
(732) PITCAR AUTOMOTIVE HOLDINGS

SRL, SOSEAUA GRUIU-SNAGOV,
NR. 49, PARTER, JUDETUL ILFOV,
GRUIU, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

PITCAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală
de calculatoare, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de
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date computerizată sau de pe internet,
publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, regruparea în avantajul
terţilor a părților și accesoriilor pentru
vehiculele terestre, anvelopelor, lubrifianților
pentru automobile(exceptand transportul lor)
pentru a permite clientilor sa le vada si sa
le achizitioneze cat mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vanzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping., servicii
de marketing.
37. Servicii de service pentru repararea
autovehiculelor, servicii de reparație, întreținere,
alimentare cu carburant și încărcarea bateriilor
pentru autovehicule, servicii de întreținere și
reparare a anvelopelor, sablare, întreţinerea
vehiculelor, întreținere, service, tuning (fara
a schimba proprietatile acestora) și reparare
de motoare și electromotoare, tuning pentru
electromotoare și motoare de automobile(fara
a schimba proprietatile acestora), vulcanizare
de anvelope de automobil (reparații), lubrifierea
automobilelor, servicii de întreținere și
reparații pentru vehicule terestre, reșaparea
pneurilor, rotația și echilibrarea anvelopelor,
curățarea și lustruirea autovehiculelor, spălarea
autovehiculelor, reparație, întreținere, alimentare
cu carburant și încărcarea bateriilor pentru
autovehicule, întreținerea vehiculelor.
39. Depozitare de vehicule, depozitare de
produse, servicii de depozitare în garaj,
depozitare de piese pentru autovehicule.

───────

(210) M 2021 05002
(151) 30/06/2021
(732) PEL-ILIE S.R.L., STR.

ALEXANDRU CEL BUN, NR.
55, JUDETUL SUCEAVA, SAT
BOSANCI, COMUNA BOSANCI,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

PASUL PALMA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15; 02.09.15

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
roz, crem, albastru, mov

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

39.  Organizare de plimbări turistice cu ghid,
organizare de plimbări turistice cu ghid pentru
terți.
41. Servicii sportive, închiriere de cai pentru
recreere, organizare de evenimente de recreere,
efectuarea de excursii cu atv-uri in scop
de divertisment, furnizare de tiroliene pentru
recreare, închiriere de echipament și instalații
sportive, furnizarea de instalații pentru activități
de recreere în aer liber, furnizare de spații în
aer liber pentru jocuri de paintball, serviciie de
divertisment și sportive.
43. Servicii de alimentație publică, restaurante
(servirea mesei), servicii de rezervări la
restaurant, servicii de restaurant și bar, servicii
oferite de snack-baruri, servicii oferite de
localuri tip snack-bar, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente și
băuturi în bistrouri, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
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de mâncare destinată consumului imediat,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
asigurarea de hrană și băuturi, închiriere de
săli pentru evenimente sociale, furnizare de
spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale,
servicii de mâncare la pachet, cazare temporară,
servicii de ospitalitate (cazare), furnizare de
cazare temporară, servicii de camping pentru
turiști (cazare), furnizare de locuri cazare pentru
reuniuni, închirieri de spații de cazare temporară,
furnizare de cazare temporară pentru oaspeți,
servicii de cazare cu mic dejun inclus, hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale.

───────

(210) M 2021 05003
(151) 30/06/2021
(732) MARIAN PETCU, CALEA

MOSILOR NR. 272, BL. 16, SC.
C, ET. 3, AP. 71, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
Farmacia Ana-Maria: nu
este vorba doar despre

medicamente, este vorba
despre o stare de bine.

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

3. Uleiuri esenţiale şi extracte aromatice,
produse pentru toaletă, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, uleiuri eterice, uleiuri pentru
îngrijirea pielii (nemedicinale), parfumuri,
preparate cosmetice nemedicinale, produse
cosmetice si preparate cosmetice, produse
cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor si a unghiilor, preparate şi tratamente
pentru păr, produse cosmetice de îngrijire a
frumuseţii, produse cosmetice pentru îngrijirea
pielii, preparate cosmetice pentru îngrijirea
părului, preparate pentru curăţarea şi îngrijirea
corpului, geluri de masaj, altele decât cele pentru

uz medicinal, balsamuri de păr (balsamuri-
şampon), loţiune de baie, loţiune pentru piele,
loţiune pentru curăţarea tenului, cremă de bază
(preparat cosmetic), cremă cosmetică pentru
piele.
5. Suplimente alimentare şi preparate dietetice,
remedii naturale şi farmaceutice, produse
biotice, băuturi de uzmedical, alifii medicinale,
alifii medicamentoase mentolate, pentru mai
multe scopuri, unguente medicinale, unguente
medicinale pentru aplicarea pe piele, picături
nazale de uz medicinal, inhalanţi, preparate
farmaceutice de inhalat pentru tratarea
bolilor şi dereglărilor respiratorii, preparate
farmaceutice, stimulente respiratorii, produse
pentru împrospătarea respiraţiei de uz medical,
creme farmaceutice, preparate medicale.
35. Marketing promoţional, servicii de publicitate
pentru produse farmaceutice, servicii de vânzare
cu amănuntulde preparate farmaceutice şi
sanitare şi de produse medicale, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la produse
cosmetice şifarmaceutice, servicii de publicitate
pentru produse cosmetice, studii de marketing în
domeniul produselorcosmetice, de parfumerie,
de înfrumuseţare şi farmaceutice, servicii de
informare şi de consiliere comercialăpentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice şi
farmaceutice.
44. Servicii farmaceutice, consiliere
farmaceutică, consultaţii în domeniul
farmaceutic, servicii de consiliereprivind
produsele farmaceutice, furnizare de informaţii
referitoare la produse farmaceutice, eliberare
deproduse farmaceutice, pe bază de prescripţie
medicală, consultanţă şi servicii de informaţii
oferite pe internet,referitoare la produse
farmaceutice, consiliere cu privire la produse
cosmetice.

───────
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(210) M 2021 05004
(151) 30/06/2021
(732) SYNCOPE C&A S.R.L., STR.

TELEAJEN, NR. 5, BL. A3, SC. 2,
ET. 1, AP. 28, JUDETUL GALATI,
GALATI, GALAȚI, ROMANIA

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

(540)

Smart MED

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.04; 02.09.01

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

clase:
44. Servicii oferite de clinici medicale,
servicii medicale, consultații medicale, servicii
medicale oferite de clinici medicale, efectuarea
examenelor medicale, furnizare de servicii
medicale, emiterea de rapoarte medicale,
servicii de analize medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de examinări medicale, servicii
oferite de clinici medicale, servicii medicale și
de sănătate, servicii medicale de evaluare a
sănătății, servicii medicale pentru tratamentul
afecțiunilor corpului omenesc, servicii medicale
de diagnostic (testare și analiză), servicii de
analize medicale pentru boli cardiovasculare,
realizare de analize medicale pentru factorii
de risc ai bolilor cardiovasculare, servicii de
imagistică medicală, servicii de radiologie şi
imagistică, servicii de radiografie şi ecografie,
servicii de mamografie, servicii de realizare
a computer tomografii, servicii de realizare
a testelor de osteodensiometrie, servicii de
evaluare medicală.

───────

(210) M 2021 05005
(151) 30/06/2021
(732) RESINA POLIPEX SRL, STR.

PRINCIPALA, NR. 695, JUD.
SUCEAVA, MOLDOVITA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

Moldi

(531) Clasificare Viena:
27.05.04

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

clase:
43. Servicii hoteliere, informații hoteliere, servicii
de catering hotelier, servicii de cazare hotelieră,
servicii hoteliere în stațiuni turistice, servicii
hoteliere pentru clienții preferați, servicii de
furnizare de alimente şi băuturi, cazare
temporară, servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de pensiune, furnizarea de
facilităţi pentru camping, rezervări de hoteluri,
servicii de restaurant, închirierea de (locuinţe
pentru) cazare temporară, rezervări pentru
cazarea temporară, servicii de bar, servicii de
cafenea

───────
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(210) M 2021 05006
(151) 30/06/2021
(732) BANAT ELECTRONICS S.R.L,

STRADA MOȚILOR, NR. 10, SC. A,
AP. 52, JUD. ARAD, ARAD, 310106,
ARAD, ROMANIA

(540)

Banat Electronics

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.01.24

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#2a348d), roz (HEX #ec2086),
portocaliu (HEX #f69352)

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

7. Mașini de spălat rufe (electrice), aparate de
uscat rufe fără încălzire (maşini), mașini pentru
curățarea uscată a rufelor, mașini de stors haine,
mașini de spălat rufe, mașini de stors rufe, mașini
de spălat articole de îmbrăcăminte (electrice),
mașini de spălat pentru veselă, mașini pentru
spălat vesela , mașini de spălat vase, mașini de
spălat vase de uz casnic, mașini de spălat vase
de uz menajer, mașini de spălat vasele, de uz
industrial.
11. Aparate pentru încălzire și uscare
personală, echipament pentru răcire și
înghețare, echipamente de gătit, încălzit, răcit
și conservat, pentru alimente și băuturi, aparate
electrice utilizate în uscare, frigidere, frigidere
electrice, frigidere cu congelator, frigidere pentru
kimchi, frigidere pentru vin, frigidere cu gaz,
frigidere de uz casnic, frigidere electrice de uz
casnic, frigidere pentru gheață (de uz casnic),
mașini automate de făcut gheață pentru frigidere,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, aragazuri
cu gaz pentru uz casnic, mașini industriale de
uscat vase, mașini electrice de uscat vase de
uz menajer, mașini de uscat rufe, uscătoare
electrice de rufe, uscătoare la cald pentru rufe,
uscătoare pentru rufe (uscătoare cu căldură),

uscătoare (cu aer cald pentru uscat rufe),
uscătoare de rufe electrice de uz menajer, mașini
electrice de uscat rufe (uscare la cald), mașini de
uscat haine, aparate de uscat haine (uscare la
cald), uscătoare de haine, electrice, de uz casnic
35. Servicii de comerț cu ridicata în legătură
cu aparate de bucătărie, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu aparate electrocasnice,
servicii de comerț cu ridicata în legătură
echipamente electrocasnice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
gătit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de congelare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de refrigerare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
răcire, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente de congelare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de refrigerare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de răcire, cotații de
preț pentru produse sau servicii, furnizare de
informații privind produsele și serviciile pentru
consumatori, furnizare de informații și consiliere
pentru clienți cu privire la selecția produselor și
articolelor de achiziționat, informare și consiliere
comercială pentru consumatori în alegerea
produselor și serviciilor, prelucrare electronică a
comenzilor, servicii de agenţii de import și export,
expoziții comerciale și servicii expoziționale,
prezentări de produse și servicii de afișare a
produselor, expoziții în scopuri comerciale sau
de publicitate.

───────

(210) M 2021 05008
(151) 30/06/2021
(732) LEBON TRADING SRL,

STR.FANTANELOR, NR.1,
C1+C2/3, JUD. DAMBOVITA,
PUCIOASA, 135400, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)

LEBON
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.

───────

(210) M 2021 05009
(151) 30/06/2021
(732) JACON TEX S.R.L., STR. GARII

NR. 78, JUD. MUREŞ, REGHIN,
MUREȘ, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
POVERNEI NR. 7, ET. 2, APT. 6,
SECTOR 1, ROMANIA

(540)
ȘEȘTINA

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

32. Apă (băuturi), apă carbogazoasă, apă de
izvor, apă de masă, apă gazoasă (carbonatată),
apă îmbogățită cu minerale (băuturi), apă
îmbogățită nutritiv, apă îmbuteliată, apă minerală
aromatizată, apă potabilă, băuturi carbogazoase
aromatizate, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi care conțin vitamine, băuturi nealcoolice,
băuturi nealcoolice îmbogățite cu vitamine
și cu săruri minerale, băuturi răcoritoare
necarbogazoase, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, sucuri,
sucuri carbogazoase, sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, sucuri de legume (băuturi), sucuri din
concentrat de fructe (băuturi nealcoolice)
35. Servicii de vânzare cu amãnuntul în legãturã
cu apa (băuturi), servicii de vânzare cu
amãnuntul în legãturã cu băuturi nealcoolice,
servicii de comenzi online, servicii de vânzare
cu ridicata în legãturã cu apa (băuturi),
servicii de vânzare cu ridicata în legãturã
cu băuturi nealcoolice, servicii de expunere
comercialã de mãrfuri, servicii de promovare
comercialã prin mijloace audiovizuale, pregãtire
și organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și publicitare, promovare a
vânzãrilor de produse și servicii ale terților prin
evenimente promoționale, difuzare de materiale
publicitare online, promovare a vânzãrilor

prin mijloace audiovizuale, publicitate online,
publicitate și reclamã prin intermediul televiziunii,
radioului, poștei, regruparea în interesul terților
a produselor din clasa 32 (exceptând transportul
lor), pentru a permite terților sã le achiziționeze
în mod convenabil, aceste servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor online, magazinelor
fizice, site-urilor de socializare
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor, apă
(distribuția de -), aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare și livrare de bunuri,
depozitarea apei în rezervoare, distribuție și
livrare de apă, distribuție (transport) de mărfuri
pentru vânzarea cu amănuntul, livrare de apă
îmbuteliată către locuințe și birouri, reumplere
de recipiente, servicii de depozitare, servicii de
îmbuteliere, transport și livrare de bunuri

───────

(210) M 2021 05010
(151) 30/06/2021
(732) COSMIN CRISTIAN VASILE, SAT

PETRESTI, INTRAREA FLORILOR
NR. 7, JUD. ILFOV, CORBEANCA,
ILFOV, ROMANIA

(540)
ZRVP

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

45. Servicii juridice.
───────

(210) M 2021 05011
(151) 30/06/2021
(732) ALEXANDRU GEORGESCU, STR.

CRINULUI, NR. 3, SC. B, ET. 3,
AP. 12, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
CREUZET
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

14. Bijuterii, inele (bijuterii), cruciulite (bijuterii),
bratari (bijuterii), lanturi (bijuterii), perle (bijuterii),
brose (bijuterii), coliere (bijuterii), cutii pentru
bijuterii, brelocuri sub forma de bijuterii,
fire din metale pretioase (bijuterii), strasuri
pentru confectionat bijuterii, aur filat (bijuterii),
fir de argint (bijuterii), fir de sarma din
metale pretioase (bijuterii), articole semifinisate
din pietre prețioase utilizate în producția
de bijuterii, articole decorative (bijuterii),
medalioane (bijuterii), pietre pretioase si
semipretioase pentru confectionarea bijuteriilor,
fire din metal pretios, bijuterii confectionate
manual.
18. Bijuterii din piele naturala si imitatie de piele,
bratari din piele (bijuterii), coliere cu lant din piele
(bijuterii), snururi din piele, bijuterii cu elemente
de piele naturala.
22. Sfori din materiale textile naturale sau
artificiale, franghii din materiale textile naturales
au artificiale, sfori (nemetalice) pentru asigurarea
articolelor, sfori din materiale textile pentru
confectionarea bijuteriilor, fibre textile, snururi.
24. Materiale textile pentru confectionarea
bijuteriilor, impletituri pentru bijuterii, tesaturi sub
forma de snur.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, servicii de vanzare cu amanuntul
si cu ridicata in legatura cu bijuterii, servicii
de vanzare online a bijuteriilor, servicii de
publicitate, marketing și promovare, postarea
de afişe publicitare (afișaj), distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, servicii de comenzi online, servicii
de publicitate furnizate pe internet, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
bijuterii, strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a bijuteriilor confectionate manual (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
le vadă şi să le cumpere în mod convenabil,
servicii de comerţ electronic, şi anume furnizarea
de informaţii despre bijuterii prin reţele de
telecomunicaţii în scopuri publicitare şi de
vanzare.

───────

(210) M 2021 05012
(151) 30/06/2021
(732) LAVANDERIER TECHNOLOGIES

SRL, STR. CIOCÂRLIEI, NR. 20,
BL. D15, SC. 1, ET. 2, AP. 12,
CAM. 1, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) BRANDULESQ IP AGENCY SRL,
STR. SOCULUI, NR. 51D, SAT
PETREȘTI, JUD. ILFOV, COMUNA
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Lavanderier

(531) Clasificare Viena:
05.05.20; 05.05.21; 27.05.01; 27.05.08

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

3. Uleiuri esențiale vegetale, uleiuri esențiale
utilizate în procese de fabricare, uleiuri
esențiale sub formă de emulsie, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, uleiuri esențiale
pentru uz personal, uleiuri esențiale pentru
calmarea nervilor, uleiuri esențiale pentru
aromoterapie, uleiuri esențiale pentru uz casnic,
uleiuri esențiale naturale, uleiuri esențiale de
yuzu, uleiuri esențiale de lemn de santal,
uleiuri esențiale de lămâie, uleiuri esențiale
aromatizate, uleiuri esențiale amestecate,
terpene (uleiuri esențiale), șervețele impregnate
cu uleiuri esențiale, de uz cosmetic,
produse de parfumerie, uleiuri esențiale,
uleiuri esențiale de cedru, uleiuri esențiale
de lămâie, aromatizanți (uleiuri esențiale),
produse cosmetice sub formă de pudră,
produse cosmetice sub formă de creme,
produse cosmetice pentru machiaj (aplicate
pe piele), produse cosmetice, hidratante
(produse cosmetice), produse cosmetice
hidratante, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice organice, produse hidratante pentru
ten (produse cosmetice), produse cosmetice
pentru piele, concentrate hidratante (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru păr,
pudre compacte (produse cosmetice), creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), produse pentru bronzare
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(cosmetice), produse cosmetice pentru duș,
produse de curățare a pielii (produse
cosmetice), produse pentru curățarea feței
(cosmetice), produse de protecție solară
(cosmetice), produse cosmetice pentru îngrijirea
pielii, produse cosmetice pentru deschiderea
tenului, produse cosmetice pentru spălarea
feței, produse cosmetice exfoliante pentru
corp, creme pentru față (produse cosmetice),
produse cosmetice pentru uz personal, produse
exfoliante pentru ten (cosmetice), produse
cosmetice pentru machiajul ochilor, creme
pentru corp (produse cosmetice), șervețele
impregnate cu produse cosmetice, produse
cosmetice pentru descurcarea părului, uleiuri
pentru corp (produse cosmetice), loțiuni pentru
ten (produse cosmetice), produse cosmetice
colorate pentru copii, produse cosmetice pentru
îngrijirea unghiilor, luciu pentru buze (produse
cosmetice), produse cosmetice de protecție a
buzelor, loțiuni hidratante pentru piele (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă de
lapte, produse cosmetice folosite la tratarea
ridurilor, produse cosmetice sub formă de
geluri, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă de
uleiuri, produse pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii (produse cosmetice), produse
cosmetice de aplicare pe buze, produse
cosmetice sub formă de loțiuni, loțiuni de
corp hidratante (produse cosmetice), creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
produse cosmetice pentru ameliorarea calității
pielii, uleiuri de îngrijire a pielii (produse
cosmetice), șervețele pentu față îmbibate cu
produse cosmetice, produse cosmetice pentru
baie (nu cele medicale), tampoane de curățare
impregnate cu produse cosmetice, produse de
curățat, cosmetice, pentru ten acneic, seturi
de produse cosmetice pentru igiena bucală,
produse cosmetice sub formă de fard de obraz,
produse cosmetice sub formă de farduri de
pleoape, măști pentru închiderea porilor utilizate
ca produse cosmetice, prosoape din hârtie
pentru mâini, impregnate cu produse cosmetice,
geluri pentru folosire după expunerea la soare
(produse cosmetice), produse cosmetice sub
formă de aerosoli pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice pentru protejarea pielii împotriva
arsurilor provocate de soare., uleiuri esențiale
utilizate la fabricarea produselor parfumate.

───────

(210) M 2021 05013
(151) 30/06/2021
(732) VEL PITAR SA, BULEVARDULUI

PIERRE DE COUBERTIN, NR. 3-5,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021901,
ROMANIA

(540)

Grănatur Două Maiele

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 05.07.02; 09.07.19;
29.01.12; 26.11.12

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
478C), portocaliu închis (Pantone
159C)

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

30. Pâine, produse de patiserie și cofetărie.
───────

(210) M 2021 05014
(151) 30/06/2021
(732) ALEXANDRA ZAHARIA, STR.

VORONET NR. 40, AP. 2, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)
securitystandup

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

38. Comunicare prin bloguri online.
42. Cercetare privind securitatea, consultanță în
materie de securitate informatică, consultanță
cu privire la securitatea datelor, consultanță
în domeniul software-ului de securitate,
consultanță cu privire la securitatea pe internet.

───────


