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Cereri Mărci publicate în 07/10/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 07032 30/09/2021 ASOCIATIA CENTRUL DE

CERCETARE ÎN SECURITATE
INFORMATICA DIN ROMÂNIA
(ACCSIR)

DefcaMP

2 M 2021 07033 30/09/2021 MARIA-ANDREEA DOBRIN Blanco

3 M 2021 07034 30/09/2021 STEFISITA S.R.L. Stefisita

4 M 2021 07035 30/09/2021 VIILE BUDUREASCA SRL VINURI NOBILE ROMÂNEŞTI
Budureasca SAUVIGNON &
SAUVIGNON SCC D.O.C.
DEALU MARE

5 M 2021 07036 30/09/2021 TODICĂ CARMEN-ROXANA Clinica AS

6 M 2021 07037 30/09/2021 ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE SRL

ANGELLI CHERRY High Quality
Pleasure RICETTA ORIGINALE

7 M 2021 07038 30/09/2021 ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE SRL

ANGELLI CHERRY High Quality
Pleasure RICETTA ORIGINALE

8 M 2021 07039 30/09/2021 UTEC HIDRAULICE SRL UTEC hidraulice

9 M 2021 07040 30/09/2021 ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE SRL

ANGELLI FRAGOLA High
Quality Pleasure RICETTA
ORIGINALE

10 M 2021 07041 30/09/2021 ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE SRL

ANGELLI FRUCTE DE PADURE
High Quality Pleasure RICETTA
ORIGINALE

11 M 2021 07042 30/09/2021 ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE SRL

ANGELLI VISINE High Quality
Pleasure RICETTA ORIGINALE

12 M 2021 07043 30/09/2021 SC FLY HIGH EDUCATION SRL Fly High

13 M 2021 07044 30/09/2021 ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE SRL

ANGELLI AFINE High Quality
Pleasure RICETTA ORIGINALE

14 M 2021 07045 30/09/2021 FOCȘENEANU CARMEN-
GABRIELA

NUDE

15 M 2021 07046 30/09/2021 ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE SRL

ANGELLI CUVEE IMPERIAL
IMPERIAL COLLECTION
FERMENTAȚIE NATURALĂ
DEMISEC

16 M 2021 07047 30/09/2021 OVER BUSINESS.RO SRL hook of love Le miraje de la Mer

17 M 2021 07048 30/09/2021 CAFENEAUA MIHALACHE SRL ISLA

18 M 2021 07049 30/09/2021 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

HAPPY LAND DINO PARK
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
19 M 2021 07050 30/09/2021 SC MT3 NETWORK SRL CARDDINALE

20 M 2021 07051 30/09/2021 SC NARDO TRADING CO S.R.L Nardo Rum-Barrels PRALINE
DE CIOCOLATA CU LAPTE
UMPLUTE CU ROM Rum
MILK PRALINES WITH RUM
FILLINGS

21 M 2021 07052 30/09/2021 SC. ECOGREEN CONSTRUCT
SRL

EASY BAGS.ro

22 M 2021 07053 30/09/2021 IMOBILIARE CAFE S.R.L. Imobiliare Café

23 M 2021 07054 30/09/2021 INTERTOY ZONE S.R.L. Turistico

24 M 2021 07055 30/09/2021 CARPAT BALEA S.R.L. BRAMBURA PARK

25 M 2021 07056 30/09/2021 PIGULIN FRUIT IMPORT SRL Pegasus gold

26 M 2021 07057 30/09/2021 SERBAN GHEORGHE
CONSTANTIN

METROPOLA GHID TURISTIC

27 M 2021 07058 30/09/2021 DOTRO TELECOM S.R.L. Smart PBX

28 M 2021 07059 30/09/2021 ASOCIATIA LUMINA LEX

29 M 2021 07060 30/09/2021 FS TECHNOLOGIES AND
MANAGEMENT

SYNAPSE

30 M 2021 07061 30/09/2021 MARIUS IONUȚ IRIMIA STAR 21 DONNER & PIZZA Fii
diferit, alege STAR!

31 M 2021 07062 30/09/2021 UPL AGRICULTURAL
SOLUTIONS ROMANIA SRL

NITROKOMPLEX

32 M 2021 07063 30/09/2021 SC ORIGINAL TRADE MARKS
SRL

Yummallow

33 M 2021 07064 30/09/2021 BRILLO INVESTE S.R.L BrilloBeauty

34 M 2021 07065 30/09/2021 LABEL INDUSTRY SRL Label Industry

35 M 2021 07066 30/09/2021 SC APIS DONAU SRL apis donau

36 M 2021 07067 30/09/2021 MASTER FLOWER BACAU SRL MASTER FLOWER

37 M 2021 07068 30/09/2021 OCTAVIAN-CLAUDIU RADU Selectia Radu Octavian

38 M 2021 07069 30/09/2021 MAX BET SRL MAXBET ACADEMY

39 M 2021 07070 30/09/2021 MAX BET JOCURI
ELECTRONICE SRL

MAXBET ACADEMY

40 M 2021 07071 30/09/2021 MASSIF MTB & BC
EXPERIENCE

MASSIF MOUNTAINBIKE AND
BACKCOUNTRY EXPERIENCE

41 M 2021 07072 30/09/2021 KINGAROMA SRL Karoma

42 M 2021 07073 30/09/2021 YOUSEF AZZAM Dr JOZEF DENTAL HUB
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
43 M 2021 07074 30/09/2021 QUICK PACK LOGISTICS S.R.L. Quick Pack Flexible warehousing

& logistics

44 M 2021 07075 30/09/2021 NOVUS CAPITAL SRL MASSIF
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(210) M 2021 07032
(151) 30/09/2021
(732) ASOCIATIA CENTRUL DE

CERCETARE ÎN SECURITATE
INFORMATICA DIN ROMÂNIA
(ACCSIR), STR. 1 DECEMBRIE
NR. 111, JUD. BOTOŞANI,
DARABANI, BOTOȘANI, ROMANIA

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

(540)

DefcaMP

(531) Clasificare Viena:
26.01.05; 26.11.01; 27.05.01; 27.05.17

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
organizarea şi susţinerea de seminarii,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, transfer
de know-how (instruire), furnizarea de informaţii
în domeniul educaţie, examinări referitoare la
educaţie, regizarea de filme, alta decât filmele
publicitare, producţii de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea de filme, nedescărcabile,
prin servicii video la cerere, organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online de
muzică, nedescărcabilă, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, instruire practică
(demonstraţii), furnizarea facilităţilor de recreere,

servicii de tabere sportive, furnizarea de
facilităţi sportive, servicii de predare/servicii
educaţionale/servicii de instruire, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire).

───────

(210) M 2021 07033
(151) 30/09/2021
(732) MARIA-ANDREEA DOBRIN, STR.

MIRCEA CEL BATRAN NR. 181,
BL. MS3B, SC. B, ET. 4, AP. 39,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, 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)

Blanco

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite
de snack-baruri, servicii oferite de baruri de
cocteiluri, servicii ale barurilor, servicii oferite de
localuri tip snack-bar, servicii specifice barurilor
de cocteiluri, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, închiriere de
șezlonguri, închiriere de șezlonguri de plajă cu
acoperiș împletit, servicii de alimentație publică,
servicii de cazare temporară.

───────
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(210) M 2021 07034
(151) 30/09/2021
(732) STEFISITA S.R.L., STR. PAJIŞTEI

NR. 36, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

Stefisita

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 09.03.05; 02.09.01

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

35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor textile din lână merinos, articole de
îmbrăcăminte din lână merinos pentru adulti
și copii, fuste din lână merinos, cardigane din
lână merinos, pantaloni din lână merinos, din
producţie proprie şi a unor terţi, (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în cadrul
unor magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, operaţiuni de import-export,
prezentarea produselor în medii de comunicare
pentru retail, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, servicii de magazin
fizic sau on-line de comercializare cu amănuntul
şi/sau cu ridicată, servicii de agenţie de import-
export.

───────

(210) M 2021 07035
(151) 30/09/2021
(732) VIILE BUDUREASCA SRL,

COM. GURA VADULUI NR.
472, JUDEŢUL PRAHOVA,
COMUNA GURA VADULUI,
107300, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

VINURI NOBILE ROMÂNEŞTI
Budureasca SAUVIGNON

& SAUVIGNON SCC
D.O.C. DEALU MARE

(531) Clasificare Viena:
05.03.04; 02.01.01; 02.01.22; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roşu, bej, alb, negru,
gri

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), vin.
───────
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(210) M 2021 07036
(151) 30/09/2021
(732) TODICĂ CARMEN-ROXANA, STR.

INTR. TĂCIUNELUI NR. 15, ET. 2,
AP. 4, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Clinica AS

(531) Clasificare Viena:
02.03.07; 26.03.01; 26.11.12; 29.01.03;
29.01.06; 29.01.08

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
și de înfrumusețare pentru persoane, servicii de
medicină alternativă, servicii de aromaterapie,
chiropractică, implanturi de păr, îngrijirea
sănătății, servicii de îngrijire la domiciliu, servicii
de sănătate prin apă (spa), servicii de centre
de sănătate, consiliere în domeniul sănătății,
servicii de analize medicale în scop de
diagnostic și tratament furnizate de laboratoare
medicale, examinare medicală (screening),
servicii medicale clinice, asistență medicală,
închirierea de echipamente medicale, îngrijire
paliativă, servicii de fizioterapie/terapie fizică,
servicii de chirurgie plastică, servicii de psiholog,
servicii de telemedicină, servicii de terapie,
închiriere de roboți chirurgicali.

───────

(210) M 2021 07037
(151) 30/09/2021
(732) ANGELLI SPUMANTE &

APERITIVE SRL, B-DUL. IULIU
MANIU NR. 341-359, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

ANGELLI CHERRY
High Quality Pleasure
RICETTA ORIGINALE

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 26.01.01; 26.11.03; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 05.07.16; 05.03.14;
29.01.15

(591) Culori revendicate:roşu, bej, verde,
negru, alb, gri, vişiniu

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

33. Bauturi alcoolice (cu exceptia berii).
───────
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(210) M 2021 07038
(151) 30/09/2021
(732) ANGELLI SPUMANTE &

APERITIVE SRL, BD. IULIU
MANIU NR. 341-359, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

ANGELLI CHERRY
High Quality Pleasure
RICETTA ORIGINALE

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 26.01.01; 26.11.03; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 05.07.16; 05.03.14;
29.01.15

(591) Culori revendicate:roşu, bej, verde,
negru, alb, gri, vişiniu

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

33. Bauturi alcoolice (cu exceptia berii).
───────

(210) M 2021 07039
(151) 30/09/2021
(732) UTEC HIDRAULICE SRL, STR.

OGRADA, NR. 24, JUD. GIURGIU,
PALANCA, GIURGIU, ROMANIA

(540)

UTEC hidraulice

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.01; 18.01.23; 29.01.12

(591) Culori revendicate:rosu (HEX
#E31E25), gri (HEX #5A5A59)

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

12. Mașini pentru stivuire (stivuitoare cu
elevatoare cu furcă), mașini, transportatoare de
mașini
37. Servicii de reparații de utilaje, închiriere
de încărcătoare articulate, închiriere de
încărcătoare portabile, închiriere de încărcătoare
compacte cu sisteme de suspensie
independente și cu brațe de ridicare laterale,
servicii de reparare pentru autoîncărcătoare cu
furcă, reparații de mașini.
39. Închiriere de autoîncărcătoare cu furcă,
închiriere de mașini

───────
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(210) M 2021 07040
(151) 30/09/2021
(732) ANGELLI SPUMANTE &

APERITIVE SRL, BD. IULIU
MANIU NR. 341-359, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

ANGELLI FRAGOLA
High Quality Pleasure
RICETTA ORIGINALE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 20.05.15; 05.07.22; 29.01.14

(591) Culori revendicate:rosu, bej, verde, alb,
gri, galben

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

33. Bauturi alcoolice (cu exceptia berii)
───────

(210) M 2021 07041
(151) 30/09/2021
(732) ANGELLI SPUMANTE &

APERITIVE SRL, BD. IULIU
MANIU NR. 341-359, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

ANGELLI FRUCTE DE
PADURE High Quality

Pleasure RICETTA ORIGINALE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 20.05.15; 05.07.24; 29.01.14

(591) Culori revendicate:rosu, bej, verde, alb,
gri, rosu deschis, bleumarin

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

33. Bauturi alcoolice (cu exceptia berii)
───────
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(210) M 2021 07042
(151) 30/09/2021
(732) ANGELLI SPUMANTE &

APERITIVE SRL, BD. IULIU
MANIU NR. 341-359, SECTOR 6 ,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

ANGELLI VISINE High Quality
Pleasure RICETTA ORIGINALE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 20.05.15; 05.07.16; 29.01.14

(591) Culori revendicate:rosu, bej, verde, alb,
gri, mov, grena

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

33. Bauturi alcoolice (cu exceptia berii)
───────

(210) M 2021 07043
(151) 30/09/2021
(732) SC FLY HIGH EDUCATION SRL,

STR. PRINCIPATELE UNITE, NR.
14 D, JUDEȚ DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(540)

Fly High

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 02.05.08; 21.01.25

(591) Culori revendicate:roșu (HEX #bf1e2e,
HEX #ef3f36, HEX #ed1c23), portocaliu
(HEX #f7941e), albastru (HEX
#283891, HEX #25aae1)

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

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

───────
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(210) M 2021 07044
(151) 30/09/2021
(732) ANGELLI SPUMANTE &

APERITIVE SRL, BD. IULIU
MANIU NR. 341-359, SECTOR 6 ,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

ANGELLI AFINE High Quality
Pleasure RICETTA ORIGINALE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 20.05.15; 05.07.09; 29.01.14

(591) Culori revendicate:rosu, bej, verde, alb,
gri, albastru, bleumarin

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

33. Bauturi alcoolice (cu exceptia berii)
───────

(210) M 2021 07045
(151) 30/09/2021
(732) FOCȘENEANU CARMEN-

GABRIELA, STR. LIVIU
REBREANU NR. 46-58, BL. V,
SC. H, ET. 8, AP. 87, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NUDE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13; 29.01.12; 26.01.01

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

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse exfoliante pentru corp,
produse exfoliante pentru față, produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, tampoane de
curățare impregnate cu produse cosmetice,
trusă pentru v cosmetice, preparate de machiaj
pentru față și corp, preparate pentru curățarea
și îngrijirea corpului, produse pentru curățarea
pielii, produse cosmetice pentru îngrijirea pielii,
preparate pentru catifelarea pielii, preparate
pentru îngrijirea pielii, produse pentru curățarea
pielii (nemedicinale), exfoliante pentru îngrijirea
pielii.
21. Mănuși abrazive pentru exfolierea pielii,
tampoane pentru exfoliere, aplicatoare
cosmetice, ustensile cosmetice, pentru igienă și
pentru îngrijirea frumuseții, perii pentru curățarea
pielii, bureți pentru exfolierea pielii, mănuși
abrazive pentru exfolierea pielii.
25. Mănuși pentru baie, mănuși pentru spălat.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice, furnizarea de
informații despre produse de larg consum,
și anume cu privire la cosmetice, studii de
marketing în domeniul produselor cosmetice,
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de parfumerie și de înfrumusețare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de cosmetice pe bază de abonament,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru produse cosmetice și de
înfrumusețare.
44. Servicii oferite de saloane de frumusețe,
furnizare de informații în materie de frumusețe,
servicii de îngrijire a frumuseții, servicii de
tratament pentru îngrijirea tenului, îngrijiri de
igienă și frumusețe, servicii de igienă și
frumusețe pentru oameni.

───────

(210) M 2021 07046
(151) 30/09/2021
(732) ANGELLI SPUMANTE &

APERITIVE SRL, BD. IULIU
MANIU NR. 341-359, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

ANGELLI CUVEE
IMPERIAL IMPERIAL

COLLECTION FERMENTAȚIE
NATURALĂ DEMISEC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.14; 20.05.15

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

clase:
33. Bauturi alcoolice (cu exceptia berii).

───────

(210) M 2021 07047
(151) 30/09/2021
(732) OVER BUSINESS.RO SRL,

STR. TINTASULUI, NR.21, ET.
2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

hook of love Le
miraje de la Mer

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.02

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
7466), maro (Pantone 7631)

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

41. Servicii de divertisment, organizarea de
evenimente de divertisment si educationale,
servicii de club (divertisment), organizarea si
sustinerea de conferinte, servicii de agrement.
43. Servicii de furnizare de alimente si bauturi,
cazare temporara, rezervare de hoteluri, servicii
de bar, servicii de cafenea, servicii de bufet,
servicii hoteliere respectiv: inchirierea salilor
de sedinte, servicii de receptie pentru cazare
temporara.
44. Servicii de sanatate prin apa (spa), servicii
de sauna, servicii de solarii.

───────
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(210) M 2021 07048
(151) 30/09/2021
(732) CAFENEAUA MIHALACHE SRL,

STR. DRUMUL SARII, NR.14, BL.
V63, SC. 1,ET.1, AP. 5, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ISLA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15; 26.11.13;
01.03.01; 26.01.03; 26.04.04

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru inchis, alb, portocaliu, negru

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

43. Servicii de furnizare de alimente si bauturi,
cazare temporara.

───────

(210) M 2021 07049
(151) 30/09/2021
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STRADA
IOSIF VULCAN, NR.5, AP.17,
JUDETUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

HAPPY LAND DINO PARK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15; 26.01.03

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
verde deschis, alb, albastru, maro

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 07050
(151) 30/09/2021
(732) SC MT3 NETWORK SRL, STR.

IULIU MANIU NR. 47, CAMERA
121, ET. 1, JUDETUL BRASOV,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CARDDINALE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13; 26.04.02

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

clase:
35. Publicitate, gestionare afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terților a caselor/vilelor/
spațiilor comerciale (cu excepția transportului
lor) permițând consumatorilor să le vadă și să le
cumpere comod.
36. Afaceri imobiliare.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații în domeniul construcțiilor.
44. Servicii de saloane de înfrumuseţare, servicii
de aromaterapie, servicii de coafor, implanturi
de păr, închiriere de aparate pentru coafarea
părului, îngrijirea sănătăţii, servicii de ingrijire la
domiciliu, servicii de sănătate prin apă (spa),
manichiură, masaj, servicii de sauna, servicii de
solarii, servicii de machiaj.

───────
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(210) M 2021 07051
(151) 30/09/2021
(732) SC NARDO TRADING CO S.R.L,

STR. GAROAFEI NR.10, BL.8,
SC.D, ET.4, AP.50, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Nardo Rum-Barrels
PRALINE DE CIOCOLATA
CU LAPTE UMPLUTE CU

ROM Rum MILK PRALINES
WITH RUM FILLINGS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 05.01.12; 19.01.01

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

30. Cafea, ceai, cacao si cafea artificiala,
orez, paste si taitei, tapioca si sago, faina
si preparate din cereale, paine, produse de
patiserie si produse de cofetarie, ciocolata,
inghetata, serbeturi si alte glazuri comestibile,
zahar, miere, melasa, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
otet, sosuri si alte condimente, gheata (apa
inghetata).

───────

(210) M 2021 07052
(151) 30/09/2021
(732) SC. ECOGREEN CONSTRUCT

SRL, INTRAREA ROZELOR
NR.3, CLADIREA C1, JUDETUL
GIURGIU, ADUNATII COPACENI,
GIURGIU, ROMANIA

(540)

EASY BAGS.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12; 26.13.25

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

clase:
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
si deseurilor.

───────
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(210) M 2021 07053
(151) 30/09/2021
(732) IMOBILIARE CAFE S.R.L., STR.

NICOLAE BĂLCESCU NR. 58,
AP.11, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

Imobiliare Café

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.01.08; 07.01.24; 05.07.01

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a birourilor,
caselor, vilelor, apartamentelor (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, activităţi de
retail, cercetarea pieţei, cercetări pentru afaceri,
relaţii publice, promovarea vânzărilor pentru
terţi, consultanţă profesională despre afaceri,
organizare de expoziţii în scopuri comerciale
sau de publicitate, consultanţă şi managementul
de afaceri în domeniul vânzărilor cu amănuntul
(retailing).
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
furnizare de alimente şi băuturi, servicii de
restaurant, servicii oferite de bistro, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), servicii de bar,
servicii de cafenea, servicii de bufet, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi.

───────

(210) M 2021 07054
(151) 30/09/2021
(732) INTERTOY ZONE S.R.L., STR.

CĂMINULUI NR. 6, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 021742, ROMANIA

(540)

Turistico

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.03

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

clase:
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────
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(210) M 2021 07055
(151) 30/09/2021
(732) CARPAT BALEA S.R.L., STR.

EROILOR NR. 22, JUD. SIBIU,
AVRIG, SIBIU, ROMANIA

(740) PROTECTMARK S.R.L., STR.
ȚUȚEA PETRE NR. 5, BL. 909, TR.
1, ET. 3, AP. 11, CAMERA 3, JUD.
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

BRAMBURA PARK

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04;
29.01.07; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
14-1050), albastru (Pantone 15-4020),
maro (Pantone 18-1248), galben
(Pantone 13-0647), verde (Pantone
16-5938)

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

35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcții de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcții de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare),
ținerea evidenței contabile, contabilitate,
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,

consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcții, furnizarea
de informații de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terți, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de agenție de informații
comerciale, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrare
comercială privind licențierea bunurilor și
serviciilor aparținând terților, oferirea de
informații de contact comerciale și de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informații competitive, compilarea de informații
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informații
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenție
de ocupare a forței de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informații privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relații media, servicii de comunicații corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, servicii de revizuire a
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articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de comerț online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerț online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerț
online cu amănuntul online pentru filmele și
muzica descărcabilă și preînregistrată, sondaje
de opinie, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
mașinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor,
testare psihologică în vederea selectării de
personal, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor și
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerț cu amănuntul pentru
preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, servicii de comerț cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzărilor
pentru terți, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
țintă, pregătirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, producerea de

programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare și farmaceutice și pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terți, scrierea de cv-uri
pentru terți, servicii de comerț, servicii de comerț
cu amănuntul, servicii de comerț cu ridicata,
servicii de comerț online.
41. Servicii oferite de academii (educație),
instruirea în artele marțiale aikido, servicii de
parcuri de amuzament, furnizarea serviciilor
de amuzament de tip arcade, dresarea
animalelor, închirierea lucrărilor de artă,
închirierea echipamentelor audio, organizarea
concursurilor de frumusețe, educație de tip
școală cu internat, rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de caligrafie, furnizarea
de facilități pentru cazinouri (jocuri de noroc),
spectacole cinematografice, spectacole de
cinema, închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educație),
antrenare (instruire), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor,
cursuri prin corespondență, servicii culturale,
educaționale sau de divertisment furnizate de
galeriile de artă, distribuție de filme, transfer
de know-how (instruire), servicii educaționale
furnizate de asistenți pentru nevoi speciale,
pregătire în judo, examinare pedagogică pentru
utilizatori în vederea calificării ca piloți de
drone, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, sevicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, dublări, furnizarea de
informații în domeniul educație, examinări
referitoare la educație, servicii educaționale
furnizate de școli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informații în domeniul
divertismentului, producții de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
de jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o rețea computerizată, închirierea
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echipamentului pentru jocuri, furnizarea de
articole pentru golf, efectuarea de excursii
cu ghid, efectuarea de excursii de cățărare
cu ghid, predarea gimnasticii, servicii ale
cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate și fitness), servicii de tabere de vacanță
(divertisment), organizarea și susținerea unor
forumuri educaționale în persoană, închirierea
de acvarii interioare, servicii de karaoke,
interpretariat lingvistic, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
servicii de împrumut ale bibliotecii, închirierea
de aparate de iluminat pentru scenele de teatru
sau studiourile de televiziune, microfilmare,
servicii de bibliotecă mobilă, servicii de model
pentru artiști, închirierea de filme, servicii
de studiouri de film, furnizarea de facilități
pentru muzee (prezentări, expoziții), servicii
de compoziție muzicală, producția de muzică,
servicii de reporteri de știri, servicii de
cluburi de noapte (divertisment), școli de
grădiniță, publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, servicii de
orchestra, organizarea de competiții (educație
sau divertisment), organizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educaționale, organizarea
de competiții sportive, organizarea de loterii,
organizarea de baluri, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), organizarea de spectacole
de modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), servicii de instructor personal
(antrenament de fitness), raportare fotografică,
fotografie, educație fizică, instruire practică
(demonstrații), prezentarea spectacolelor de
circ, prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestațiilor live, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărților, divertisment radio, închirierea aparatelor
de radio și televizoarelor, producția de programe
radio și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităților de recreere,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, închirierea simulatoarelor de
antrenament, servicii de evaluare a stării fizice
pentru antrenamente, pictură pe față, educație
religioasă, instruirea în sado (instruirea în
ceremonia ceaiului), scrierea de scenarii de
film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea și susținerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,

producția de spectacole, interpretarea în
limbajului semnelor, închirierea de echipament
pentru scufundări libere, compunerea de melodii,
închirierea de înregistrări sonore, servicii
de tabere sportive, furnizarea de facilități
sportive, închirierea de echipament sportiv, cu
excepția vehiculelor, închirierea de terenuri de
sport, închirierea de facilități pentru stadioane,
închirierea de decoruri pentru scenă, subtitrare,
organizarea și susținerea de simpozioane,
predare, servicii educaționale, servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul serviciilor video la cerere,
închirierea terenurilor de tenis, producții
de teatru, servicii de agenție de bilete
(divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea de jucării, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, traducere,
meditații, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video, închirierea
camerelor de filmat, editarea casetelor video,
închirierea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, ghidare vocațională (consiliere
educațională sau de instruire), recalificare
vocațională, organizarea și susținerea de
ateliere (instruire), scrierea de texte, servicii de
grădină zoologică, parcuri de distracție, servicii
pentru parcuri sportive, servicii ale parcurilor
tematice, servicii oferite de parcuri tematice,
servicii oferite de parcuri acvatice, servicii
specifice parcurilor de distracții, servicii specifice
parcurilor de aventură, divertisment de tipul
parcurilor de atracții, producere de spectacole
în parcuri de distracții, furnizare de spații
pentru parcuri de distracții, servicii specifice
parcurilor de aventură pentru copii, servicii
specifice parcurilor de distracții și tematice,
servicii pentru parcurile de distracții și cele
tematice, divertisment de tipul parcurilor acvatice
și centrelor recreative, servicii oferite de parcuri
naturale (în scopuri de recreere), parcuri de
distracție și tematice, târguri, grădini zoologice și
muzee, servicii specifice parcurilor de distracție
cu tematică inspirată din cinematografie, servicii
de divertisment sub formă de spectacole în
parcuri de distracții, servicii specifice parcurilor
de distracții cu tematică inspirată din producțiile
radiofonice, servicii specifice parcurilor de
distracții cu tematică inspirată din producțiile
de televiziune, furnizare de spații pentru
parcuri tematice, exploatarea parcurilor acvatice,
furnizare de parcuri acvatice.

───────
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(210) M 2021 07056
(151) 30/09/2021
(732) PIGULIN FRUIT IMPORT SRL,

STR. I.C. BRĂTIANU NR.3, BL S1,
SC. B, ET. 7, AP. 29, JUD. VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, VALCEA,
ROMANIA

(540)

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

clase:
16. Ambalaj de carton pentru portocale.

───────

(210) M 2021 07057
(151) 30/09/2021
(732) SERBAN GHEORGHE

CONSTANTIN, STR.
MEMORANDUMULUI NR. 5, JUD.
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
METROPOLA GHID TURISTIC

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, publicitate, publicitate
online, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate în cinematografe, publicitate și
marketing, agenții de publicitate, publicitate prin
bannere, organizarea de publicitate, servicii
de publicitate, publicitate prin corespondență,
publicitate și reclamă, publicitate în reviste,
publicitate pentru cinematografe, consultanță
privind publicitatea, servicii de publicitate
digitală, publicitate radio și de televiziune, servicii
de promovare și publicitate, consultanță privind
publicitatea comercială, servicii de asistență
privind publicitatea, servicii de consultanță
privind publicitatea, servicii de publicitate

și de promovare, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, întocmirea de texte de
publicitate comercială, servicii de publicitate
privind serviciile financiare, servicii de analiză a
prețurilor, servicii de analiză în managementul
afacerilor, furnizarea de spațiu publicitar în
publicații periodice, ziare și reviste, realizarea
abonamentelor la cărți, reviste, ziare sau benzi
desenate, promovare a vânzărilor de produse
din industria modei prin articole promoționale în
reviste, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
organizare pentru dispunerea de spațiu publicitar
în ziare.

───────

(210) M 2021 07058
(151) 30/09/2021
(732) DOTRO TELECOM S.R.L., PIAȚA

ALBA IULIA NR.5, BLOC 14,
SCARA A, ETAJ 6, AP.30, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. PORII NR.152, SC.3, AP.96,
JUD. CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Smart PBX

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01; 27.05.17; 01.15.11

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

clase:
9. Transmițătoare pentru rețele de
telecomunicații, centrale pentru telecomunicații,
aparate de telecomunicații, software de
telecomunicatii, aparate de telecomunicații
programabile, aparate de telecomunicații



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
30/09/2021

portabile, aparate mobile de telecomunicații,
comutatoare manuale pentru telecomunicații,
comutatoare automate (pentru telecomunicații),
aparate electrice pentru telecomunicații, aparate
pentru telecomunicații digitale, dispozitive
mobile de telecomunicații, hardware de
calculator pentru telecomunicații, stații de bază
de telecomunicații, programe de calculator
folosite în telecomunicații, software de realitate
virtuală descărcabil pentru telecomunicații,
aparate de telecomunicații destinate utilizării cu
rețele de telefoane mobile, software de calculator
descărcabil pentru contabilitate inter-rețea în
domeniul telecomunicațiilor.
38. Telecomunicatii, consultanță în
telecomunicații, servicii de telecomunicații,
servicii de telecomunicații interactive,
exploatarea sateliților de telecomunicații,
consultanță profesională privind
telecomunicațiile, consultanță în domeniul
telecomunicațiilor, informații în domeniul
telecomunicațiilor, servicii de consultanță
în telecomunicații, închirieri de aparate
de telecomunicații, furnizare de instalații
de telecomunicații, exploatare de sisteme
de telecomunicații, închirieri de linii de
telecomunicații, servicii de telecomunicații
prin satelit, administrarea unei rețele
de telecomunicații, servicii de portaluri
de telecomunicații, servicii telefonice și
de telecomunicații, transfer de date prin
telecomunicații, închirieri de instalații de
telecomunicații, închiriere de rutere de
telecomunicații, servicii de consultanță privind
telecomunicațiile, servicii de informare privind
telecomunicațiile, servicii de accesare a
telecomunicațiilor, servicii de acces al
telecomunicațiilor, servicii de telecomunicații
de rețele digitale, telecomunicații de informații
(inclusiv pagini web), servicii de telecomunicații
bazate pe internet, furnizarea de conexiuni
de telecomunicații electronice, comunicare
prin rețele de telecomunicații multinaționale,
asigurarea accesului la rețele de telecomunicații,
servicii de rețele de telecomunicații
mobile, servicii de telecomunicații prin fibră
optică, servicii de informații online privind
telecomunicațiile, servicii de telecomunicații
pentru distribuirea de date, servicii de
transmisie electronică și de telecomunicații,
servicii de telecomunicații între rețelele de
calculatoare, închirieri de aparate și instalații
de telecomunicații, comunicare de date prin
mijloace de telecomunicații, furnizarea de
conexiuni de telecomunicații la internet,
asigurarea accesului la telecomunicatiile in
banda larga, furnizarea accesului la servicii
de stocare de telecomunicații, servicii de

informare, consultanță și consiliere privind
telecomunicațiile, închirieri de echipament de
telecomunicații inclusiv telefoane și faxuri,
servicii de informare și consiliere privind
serviciile de telecomunicații, furnizarea accesului
la infrastructuri de telecomunicații pentru
utilizatori terți, furnizarea și închirierea de
instalații și echipamente de telecomunicații,
furnizarea de conexiuni de telecomunicații
la baze de date, servicii de telecomunicații
furnizate pe internet, intranet și extranet,
transfer automat de date digitale utilizând canale
de telecomunicații, furnizare de acces prin
telecomunicații la centre de servere, servicii
de transmitere de date printr-o rețea de
telecomunicații, transmitere de semnale audio și/
sau video digitale prin telecomunicații, închiriere
de linii de telecomunicații pentru a accesa
rețele informatice, servicii de telecomunicații
furnizate prin intermediul rețelelor de fibră
optică, servicii de telecomunicații prestate pe
platforme și portaluri de internet, furnizare
de telecomunicatii wireless prin intermediul
retelelor de comunicatie electronica, servicii în
domeniul telecomunicațiilor, și anume servicii
de comunicații personale, transmisie de la
distanță de semnale audio prin mijloace
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
respectiv, servicii isdn (rețea cu servicii
digitale integrate), servicii de telecomunicații
pentru asigurarea accesului la baze de date
computerizate, furnizare de conexiuni de
telecomunicații la internet sau la baze de date,
servicii de transmisie și recepție a datelor cu
ajutorul mijloacelor de telecomunicații, servicii
de telecomunicații, și anume, furnizare de
servicii de rețea de fibră optică, furnizare
de informații din registrul de abonați de
telefonie pentru asistență în telecomunicații,
transmisie și recepție (transmisie) de informații
din bazele de date prin intermediul rețelei de
telecomunicații, servicii de telecomunicații, și
anume, interceptarea și prevenirea apelurilor
nesolicitate de la operatorii de telemarketing,
schimb electronic de date stocate în baze
de date accesibile prin intermediul rețelelor
de telecomunicații, asigurarea accesului la
telecomunicații și a legăturilor la bazele de
date computerizate și la internet, servicii de
telecomunicații prestate pe platforme și portaluri
pe internet și pe alte suporturi media, furnizare
de conexiuni de telecomunicații la o rețea
de calculatoare globală sau la baze de date,
furnizare de acces la telecomunicații și de linkuri
la baze de date computerizate și la internet,
furnizarea de conexiuni de telecomunicații la o
rețea globală de comunicații sau la baze de date,
transmisie de semnale pentru comerț electronic



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
30/09/2021

prin sisteme de telecomunicații și prin sisteme
de comunicații de date, transmitere de mesaje
scurte (SMS), de imagini, de voce, de sunete,
de muzică și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile.

───────

(210) M 2021 07059
(151) 30/09/2021
(732) ASOCIATIA LUMINA LEX,

NICOLAE GRIGORESCU NR.
14, BLOC V20, SCARA 2,
APARTAMENT 24, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 075101, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 26.11.06; 26.11.08

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

41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, servicii traducere
lingvistică.

───────

(210) M 2021 07060
(151) 30/09/2021
(732) FS TECHNOLOGIES AND

MANAGEMENT, BD. PIPERA
NR. 1H, VILA M26, JUDEŢ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

SYNAPSE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive.

───────

(210) M 2021 07061
(151) 30/09/2021
(732) MARIUS IONUȚ IRIMIA, ALE

ROMANILOR BL.16, SC.1, ET.4,
AP.17, JUDEŢ HUNEDOARA,
DEVA, HUNEDOARA, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. PORII NR.152, SC.3, AP.96,
JUDEŢ CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

STAR 21 DONNER & PIZZA
Fii diferit, alege STAR!
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(531) Clasificare Viena:
01.01.05; 26.11.12; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
39. Livrare de alimente și băuturi preparate
pentru consum (transport), servicii de stocare
a alimentelor, servicii de transport de alimente,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul, servicii de
închiriere în legătură cu transport și depozitare,
transport, organizarea transportului, ambalarea
și depozitarea mărfurilor, ridicarea încasărilor din
distribuitoare automate, organizarea serviciilor
de transport, transport și livrare de bunuri,
livrare de saorma si kebap, livrare de alimente,
servicii de livrare, livrare de alimente de către
restaurante.
43. Servicii oferite de pizzerii, servicii de
pizzerie cu servire la pachet, servicii de bufet,
servicii de catering pentru restaurante fast-
food cu autoservire, furnizare de recenzii de
restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servicii
contractuale de alimentație, servire de mâncare
destinată consumului imediat, servicii de
alimentație publică., cazare temporară, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii oferite de fast-fooduri, servicii de fast
food la pachet, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii de mâncare la pachet, servicii de
mâncaruri și băuturi la pachet, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de restaurant și bar, servicii oferite de snack-
baruri, servire de alimente și băuturi, servicii
oferite de catering, servicii de catering mobil,
servicii de catering hotelier, servicii oferite
de închiriere de echipament de catering,
servicii oferite de bufete cu autoservire, servicii
oferite de cantine, furnizare de alimente și
băuturi dintr-o rulotă mobilă, preparare de
mâncăruri, prepararea mâncării, prepararea
alimentelor, servicii oferite de restaurante cu
autoservire, servicii oferite de pizzerii, pregătirea
mâncărurilor și a băuturilor, furnizare de alimente
și băuturi în gogoșării, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de locuri
de cazare pentru recepții, servicii oferite de
localuri tip snack-bar, servicii ale barurilor,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, asigurarea de hrană și
băuturi, servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,

servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, servicii oferite de baruri,
servicii de ceainărie, servicii de terasă berărie,
servicii oferite de cafenele, servicii oferite de
rotiserii, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, furnizare de spații pentru
festivități și facilități temporare de birouri și
reuniuni, rezervări la restaurant, rezervări pentru
restaurante și mese, furnizarea de recenzii
despre restaurante, furnizare de recenzii de
restaurante și baruri.

───────

(210) M 2021 07062
(151) 30/09/2021
(732) UPL AGRICULTURAL

SOLUTIONS ROMANIA SRL, STR.
IZVOR NR. 92-96, CLADIREA
FORUM III, ET. 4, BIROU A,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050561,
ROMANIA

(540)
NITROKOMPLEX

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

1. Îngrășăminte pentru agricultură, fertilizante
complexe.

───────

(210) M 2021 07063
(151) 30/09/2021
(732) SC ORIGINAL TRADE MARKS

SRL, DN 26 GALATI-TG.BUJOR,
KM 8, JUDETUL GALATI,
VANATORI, 807325, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

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

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

clase:
29. Fructe uscate şi fierte, jeleuri.
30. Ciocolata, inghetata, biscuiți, fursecuri,
torturi, prăjituri, bomboane de decor pentru
torturi, caramele, guma de mestecat, chipsuri,
batoane din cereale, batoane din fructe, paste
de intins pe pâine pe baza de ciocolata,
produse de cofetărie cu zahar, tjscuiți sarați si
uscați (crackers), jeleuri de fructe, turta dulce,
halva, macarons, martipan, produse de patiserie,
croissant, crema de zahar ars, napolitane, nuga
(produse de cofetărie).

───────

(210) M 2021 07064
(151) 30/09/2021
(732) BRILLO INVESTE S.R.L, ŞOS.

FABRICA DE GLUCOZA NR. 9B,
CAMERA 5, ÎN SUPRAFATA DE
13, 47 MP, BL. B, SC. A, ET. 1, AP.
102, SECTORUL 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

BrilloBeauty

(531) Clasificare Viena:
24.09.05; 01.01.02; 27.05.01; 27.05.17

(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.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 07065
(151) 30/09/2021
(732) LABEL INDUSTRY SRL, STRADA

BIELZ ALBERT EDUARD NR.89,
JUDEŢ SIBIU, SIBIU, 550031,
SIBIU, ROMANIA

(540)
Label Industry

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.

───────

(210) M 2021 07066
(151) 30/09/2021
(732) SC APIS DONAU SRL, SOS.

VITAN-BARZESTI NR. 7D,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

apis donau

(531) Clasificare Viena:
03.07.17; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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30. Produse apicole respectiv: miere, polen,
propolis, faguri de albine.
31. Albine, vii, matci de albine.
35. Managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
regruparea în beneficiul terţilor a albinelor si
a matcilor de albine si a produselor apicole,
din producţie proprie (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate prin magazine fizice sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web
42. Cercetare biologica si genetica in domeniul
cresterii matcilor de albine.
44. Servicii apicole, gestionarea nucleelor de
imperechere naturala a albinelor, inseminari
artificiale la albine, inchirierea de stupi de albine.

───────

(210) M 2021 07067
(151) 30/09/2021
(732) MASTER FLOWER BACAU SRL,

STR. NUFARULUI, 1071, JUDEŢ
BACAU, NICOLAE BALCESCU,
607355, BACĂU, ROMANIA

(540)

MASTER FLOWER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.05; 26.01.04;
05.05.21; 29.01.13

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#f29c8b), gri închis (HEX #384148), alb
(HEX #FFFFFF)

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

31. Flori tăiate, flori, flori uscate, plante cu
flori, buchete din flori uscate, buchete din
flori naturale, ghirlande din flori naturale,

flori uscate pentru decorare, aranjamente din
flori proaspete, aranjamente din flori naturale,
buchete de flori uscate, coronițe din flori
uscate, plante și flori naturale, flori conservate
pentru decorare, ghirlande de flori naturale,
coroane de flori proaspăt tăiate, aranjamente
din flori uscate în scopuri decorative, papură
uscată de uz decorativ, pănuși de porumb
uscați de uz decorativ, plante aromatice uscate
de uz decorativ, plante uscate, ferigi, plante
cu frunze, arbuști ornamentali naturali, plante
de pepinieră, plante uscate pentru decorare,
plante în ghiveci, trandafiri, bulbi de flori,
flori conservate, ghirlande proaspăt tăiate,
aranjamente florale uscate.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la flori, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la flori, organizare de
expoziții de flori și plante în scopuri comerciale
sau publicitare, publicitate online, marketing
pe internet, servicii de comenzi online, servicii
de publicitate furnizate florarilor, afișaj, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
decorațiuni festive, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decorațiuni festive, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
planificarea administrării afacerilor, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, publicitate radio
și de televiziune, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de publicitate,
promovare și relații publice.
39. Livrarea de flori (transport).
44. Servicii oferite de florării, aranjamentul
florilor, închiriere de flori, închiriere de
aranjamente florale, confecționare de coroane
(artă florală), închiriere de plante, horticultură,
grădinărit și amenajare peisagistică.

───────
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(210) M 2021 07068
(151) 30/09/2021
(732) OCTAVIAN-CLAUDIU RADU, SOS.

GHEORGHE IONESCU SISESTI,
NR. 381, SECTOR 1, BUCURESTI,
013822, ROMANIA

(540)

Selectia Radu Octavian

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.01

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2021 07069
(151) 30/09/2021
(732) MAX BET SRL, STR. BĂRĂŢIEI,

NR. 31, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)

MAXBET ACADEMY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 01.01.05; 09.07.01

(591) Culori revendicate:albastru, rosu,
galben

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

9. Programe de jocuri de calculator
descărcabile, în special software de calculator
pentru jocuri, jocuri de noroc, pariuri online,
jocuri de loterie, pronosticuri, turnee de jocuri
și cazinouri online, suporturi de înregistrare
dedicate jocurilor, jocurilor de noroc şi
pariurilor on line, aparate electronice şi digitale
pentru jocuri şi pariuri on-line, publicaţii
electronice descărcabile, software de calculator
descărcabil, software descărcabil, software de
calculator descărcabil si programe de calculator
descărcabile în legătură cu sau oferind jocuri,
jocuri de cazino, jocuri de cărți, jocuri de
noroc sau pariuri, software de calculator şi
programe de calculator descărcabile de pe sau
oferite prin internet, aplicaţii software, aplicaţii
de calculator în legătură cu sau oferind jocuri,
jocuri de cazino, jocuri de cărţi, jocuri de
noroc sau pariuri, software de telecomunicaţii
descărcabil şi comunicaţii prin intermediul
reţelelor locale sau al reţelelor globale de
comunicare, inclusiv fără fir, pe internet, intranet,
extranet, televiziune, comunicaţii mobile, reţele
celulare şi de satelit, software de calculator
descărcabil și hardware de calculator cu
funcții multimedia si interactive, software pentru
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jocuri, pariuri şi pronosticuri sportive, software
descărcabil pentru prelucrarea informaţiilor
în materie de jocuri şi de informaţii
sportive, programe de calculator descărcabile,
echipamente şi calculatoare de procesare a
datelor, sisteme de înregistrare de date, aparate
pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor, suporturi de înregistrare
(magnetice), discuri de picup, mecanisme care
funcționează cu monede, discuri, casete şi
dischete cu programe, în special pentru jocuri
de calculator, carduri magnetice, carduri cu cip,
carduri electronice, aparate şi cd-rom-uri, cartele
pentru jocuri electronice, aparate electronice
ce permit consultarea, completarea şi validarea
formulalelor şi grilelor de pronosticuri, pariuri,
jocuri şi concursuri, sisteme de portofele
electronice, servere pentru transmisia datelor,
programe de jocuri pentru controlul jocurilor şi
pariurilor, programe de calculator descărcabile
pentru plata jucătorilor online, software de
dezvoltare a unui site web, software de
calculator pentru crearea de site-uri web
dinamice, terminale pentru jocuri de pariuri şi
de pronosticuri, terminale de telecomunicaţie
şi terminale multimedia în legătură cu jocurile,
pariurile sportive şi știri referitoare la sport.
16. Hârtie, tipărituri, jurnale, ziare, reviste
(publicaţii periodice), tichete (bilete), chitanţe
de jocuri, materiale educative tipărite, materiale
educative și didactice, echipament pentru
educație/învățământ, cărți și alte publicații
tipărite, articole de papetărie și accesorii
educative, ghiduri tipărite pentru activitatea de
instruire.
35. Publicitate, publicitate directă prin poştă,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
publicare de texte publicitare, închiriere de timp
publicitar, închiriere de spaţii publicitare, difuzare
de anunţuri publicitare, servicii de abonamente
la ziare, pentru terţi, publicitate radio şi de
televiziune, închiriere de material publicitar,
cronică publicitară, organizarea de concursuri
și de trageri la sorţi în scopuri comerciale sau
de publicitate prin intermediul internetului și/
sau sistemelor de telecomunicaţii, organizare de
operaţiuni promoţionale în scopuri comerciale
sau de publicitate prin intermediul internetului și/
sau sistemelor de telecomunicaţii.
41. Divertisment, activităţi sportive, servicii de
jocuri, jocuri de noroc, pariuri on-line, jocuri de
loterie, pronosticuri în legătură cu jocuri online,
turnee de jocuri oferite on-line pe toate tipurile de
reţele de comunicare, furnizare de informaţii în
domeniul jocurilor, jocurilor de noroc, pariurilor,
jocurilor de loterie, pronosticurilor în legătură cu
jocuri de noroc, turneelor de jocuri, producţie de

emisiuni de divertisment şi de informare despre
jocuri, jocuri de noroc, pariuri, loterie, jocuri
de pronosticuri, turnee de jocuri, publicare de
lucrări despre jocuri, jocuri de noroc, pariuri,
loterie, jocuri de pronosticuri, turnee de jocuri,
servicii de jocuri de poker, furnizare de jocuri de
îndemânare, organizare, producţie şi prezentare
în legătură cu oricare dintre serviciile menţionate
mai sus, organizare, producţie şi prezentare de
turnee, competiţii, concursuri, jocuri, concursuri
televizate şi evenimente, organizare, producţie
şi prezentare de turnee, competiţii, concursuri,
jocuri concursuri televizate şi evenimente,
toate referitoare la jocuri de distracție, jocuri,
jocuri de noroc, pariuri, jocuri de cărţi, jocuri
de îndemânare, jocuri de poker şi jocuri
de cazinou, furnizarea oricărui serviciu dintre
cele menţionate anterior în direct sau prin
intermediul televiziunii sau online, dintr-o bază
de date de calculator sau pe internet sau
prin dispozitive portabile, mobile, de mână sau
tabletă, servicii de jocuri electronice furnizate
prin intermediul internetului, jocuri de cărţi cu
mai mulţi jucători, camere pentru jocuri de cărţi
şi jocuri de îndemânare, furnizate live sau pe
internet sau prin intermediul televiziunii sau
pe dispozitive portabile, mobile, de mână sau
tabletă, furnizare de știri, și anume furnizare de
informaţii referitoare la actualităţile în legătură
cu serviciile menţionate anterior, furnizarea de
servicii de consultanță şi consiliere în legătură
cu serviciile menţionate anterior, servicii de
jocuri de noroc, pariuri, cazino, jocuri de cărţi,
jocuri de poker, turnee, concursuri, jocuri,
concursuri televizate şi evenimente, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
buletine informative electronice cu privire la
divertisment, organizarea de jocuri de noroc,
pariuri, cazinouri, turnee de poker, jocuri
de cărți şi poker difuzate prin internet, e-
mail sau dispozitive portabile, mobile sau
tablete electronice, organizare, administrare şi
derulare de servicii de divertisment, servicii
de divertisment tv, activităţi sportive, activităţi
culturale, servicii de amuzament, jocuri de
amuzament, servicii de jocuri, servicii de jocuri
de noroc, servicii de pariuri, servicii de cazino,
servicii de jocuri de cărţi, servicii de jocuri
de poker, turnee, concursuri, competiţii, jocuri,
concursuri televizate şi evenimente, servicii de
pariuri şi de pronosticuri sportive, furnizare de
instalaţii de săli de jocuri, jocuri de noroc,
servicii de organizare de jocuri de noroc, atât
offline, cât și online, în cazinouri și săli de
jocuri de noroc/de pariuri, jocuri on-line printr-o
reţea de calculatoare, organizarea de concursuri
(educaţie sau divertisment), organizare de
jocuri prin intermediul internetului, televiziunii,
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radioului, telefonului mobil şi sistemelor de
telecomunicaţii, publicare de cărţi, de ziare
şi de periodice, publicare de cărţi, de
ziare, de periodice şi mijloace electronice
de comunicare pe internet sau prin sisteme
de telecomunicaţii, în special, în legătură cu
jocuri, concursuri, pariuri şi pronosticuri sportive
şi informaţii sportive, pariuri prin intermediul
internetului sau sistemelor de telecomunicaţii,
furnizare de servicii de divertisment în club,
educație, instruire, organizarea și conducerea de
conferințe, realizare, coordonare și organizare
de conferințe, organizarea și conducerea de
seminarii, organizare și coordonare de seminarii
și ateliere de lucru (instruire), realizare,
coordonare și organizare de seminarii, publicare
on-line de cărți și reviste electronice, publicare
de materiale tipărite, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de ateliere de lucru (instruire),
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea de
conferințe, cursuri de dezvoltare personală,
instruire cu privire la dezvoltarea personală,
furnizare de cursuri de instruire în dezvoltarea
personală.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii hoteliere, rezervări de
hoteluri, servicii oferite de cantine, servicii oferite
de bufete cu autoservire, servicii de servire a
oaspeţilor în cantine, servicii oferite de moteluri,
spații de cazare (hoteluri, pensiuni), închirieri
de spaţii de cazare temporară, închiriere de
săli de reuniune, furnizare de spaţii special
amenajate pentru conferinţe, furnizare de spaţii
special amenajate pentru expoziţii, închiriere
de corturi pentru evenimente, închiriere de
construcţii transportabile, servicii de catering,
servicii de pensiuni, servicii de rezervări de
pensiuni, servicii ale barurilor, furnizare de spaţii
special amenajate pentru camping, restaurante
(servirea mesei), rezervări de spaţii de cazare
temporară, servicii oferite de restaurante cu
autoservire, servicii oferite de snack-baruri,
servicii oferite de tabere de vacanţă (cazare),
servicii oferite de case de vacanţă.

───────

(210) M 2021 07070
(151) 30/09/2021
(732) MAX BET JOCURI ELECTRONICE

SRL, STR. BĂRĂŢIEI, NR.
31, CAMERA 3, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)

MAXBET ACADEMY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 01.01.05; 09.07.01

(591) Culori revendicate:rosu, albastru,
galben

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

9. Programe de jocuri de calculator
descărcabile, în special software de calculator
pentru jocuri, jocuri de noroc, pariuri online,
jocuri de loterie, pronosticuri, turnee de jocuri
și cazinouri online, suporturi de înregistrare
dedicate jocurilor, jocurilor de noroc şi
pariurilor on line, aparate electronice şi digitale
pentru jocuri şi pariuri on-line, publicaţii
electronice descărcabile, software de calculator
descărcabil, software descărcabil, software de
calculator descărcabil si programe de calculator
descărcabile în legătură cu sau oferind jocuri,
jocuri de cazino, jocuri de cărți, jocuri de
noroc sau pariuri, software de calculator şi
programe de calculator descărcabile de pe sau
oferite prin internet, aplicaţii software, aplicaţii
de calculator în legătură cu sau oferind jocuri,
jocuri de cazino, jocuri de cărţi, jocuri de
noroc sau pariuri, software de telecomunicaţii
descărcabil şi comunicaţii prin intermediul
reţelelor locale sau al reţelelor globale de
comunicare, inclusiv fără fir, pe internet, intranet,
extranet, televiziune, comunicaţii mobile, reţele
celulare şi de satelit, software de calculator
descărcabil și hardware de calculator cu
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funcții multimedia si interactive, software pentru
jocuri, pariuri şi pronosticuri sportive, software
descărcabil pentru prelucrarea informaţiilor
în materie de jocuri şi de informaţii
sportive, programe de calculator descărcabile,
echipamente şi calculatoare de procesare a
datelor, sisteme de înregistrare de date, aparate
pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor, suporturi de înregistrare
(magnetice), discuri de picup, mecanisme care
funcționează cu monede, discuri, casete şi
dischete cu programe, în special pentru jocuri
de calculator, carduri magnetice, carduri cu cip,
carduri electronice, aparate şi cd-rom-uri, cartele
pentru jocuri electronice, aparate electronice
ce permit consultarea, completarea şi validarea
formulalelor şi grilelor de pronosticuri, pariuri,
jocuri şi concursuri, sisteme de portofele
electronice, servere pentru transmisia datelor,
programe de jocuri pentru controlul jocurilor şi
pariurilor, programe de calculator descărcabile
pentru plata jucătorilor online, software de
dezvoltare a unui site web, software de
calculator pentru crearea de site-uri web
dinamice, terminale pentru jocuri de pariuri şi
de pronosticuri, terminale de telecomunicaţie
şi terminale multimedia în legătură cu jocurile,
pariurile sportive şi știri referitoare la sport.
16. Hârtie, tipărituri, jurnale, ziare, reviste
(publicaţii periodice), tichete (bilete), chitanţe
de jocuri, materiale educative tipărite, materiale
educative și didactice, echipament pentru
educație/învățământ, cărți și alte publicații
tipărite, articole de papetărie și accesorii
educative, ghiduri tipărite pentru activitatea de
instruire.
35. Publicitate, publicitate directă prin poştă,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
publicare de texte publicitare, închiriere de timp
publicitar, închiriere de spaţii publicitare, difuzare
de anunţuri publicitare, servicii de abonamente
la ziare, pentru terţi, publicitate radio şi de
televiziune, închiriere de material publicitar,
cronică publicitară, organizarea de concursuri
și de trageri la sorţi în scopuri comerciale sau
de publicitate prin intermediul internetului și/
sau sistemelor de telecomunicaţii, organizare de
operaţiuni promoţionale în scopuri comerciale
sau de publicitate prin intermediul internetului și/
sau sistemelor de telecomunicaţii.
41. Divertisment, activităţi sportive, servicii de
jocuri, jocuri de noroc, pariuri on-line, jocuri de
loterie, pronosticuri în legătură cu jocuri online,
turnee de jocuri oferite on-line pe toate tipurile de
reţele de comunicare, furnizare de informaţii în
domeniul jocurilor, jocurilor de noroc, pariurilor,
jocurilor de loterie, pronosticurilor în legătură cu

jocuri de noroc, turneelor de jocuri, producţie de
emisiuni de divertisment şi de informare despre
jocuri, jocuri de noroc, pariuri, loterie, jocuri
de pronosticuri, turnee de jocuri, publicare de
lucrări despre jocuri, jocuri de noroc, pariuri,
loterie, jocuri de pronosticuri, turnee de jocuri,
servicii de jocuri de poker, furnizare de jocuri de
îndemânare, organizare, producţie şi prezentare
în legătură cu oricare dintre serviciile menţionate
mai sus, organizare, producţie şi prezentare de
turnee, competiţii, concursuri, jocuri, concursuri
televizate şi evenimente, organizare, producţie
şi prezentare de turnee, competiţii, concursuri,
jocuri concursuri televizate şi evenimente,
toate referitoare la jocuri de distracție, jocuri,
jocuri de noroc, pariuri, jocuri de cărţi, jocuri
de îndemânare, jocuri de poker şi jocuri
de cazinou, furnizarea oricărui serviciu dintre
cele menţionate anterior în direct sau prin
intermediul televiziunii sau online, dintr-o bază
de date de calculator sau pe internet sau
prin dispozitive portabile, mobile, de mână sau
tabletă, servicii de jocuri electronice furnizate
prin intermediul internetului, jocuri de cărţi cu
mai mulţi jucători, camere pentru jocuri de cărţi
şi jocuri de îndemânare, furnizate live sau pe
internet sau prin intermediul televiziunii sau
pe dispozitive portabile, mobile, de mână sau
tabletă, furnizare de știri, și anume furnizare de
informaţii referitoare la actualităţile în legătură
cu serviciile menţionate anterior, furnizarea de
servicii de consultanță şi consiliere în legătură
cu serviciile menţionate anterior, servicii de
jocuri de noroc, pariuri, cazino, jocuri de cărţi,
jocuri de poker, turnee, concursuri, jocuri,
concursuri televizate şi evenimente, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
buletine informative electronice cu privire la
divertisment, organizarea de jocuri de noroc,
pariuri, cazinouri, turnee de poker, jocuri
de cărți şi poker difuzate prin internet, e-
mail sau dispozitive portabile, mobile sau
tablete electronice, organizare, administrare şi
derulare de servicii de divertisment, servicii
de divertisment tv, activităţi sportive, activităţi
culturale, servicii de amuzament, jocuri de
amuzament, servicii de jocuri, servicii de jocuri
de noroc, servicii de pariuri, servicii de cazino,
servicii de jocuri de cărţi, servicii de jocuri
de poker, turnee, concursuri, competiţii, jocuri,
concursuri televizate şi evenimente, servicii de
pariuri şi de pronosticuri sportive, furnizare de
instalaţii de săli de jocuri, jocuri de noroc,
servicii de organizare de jocuri de noroc, atât
offline, cât și online, în cazinouri și săli de
jocuri de noroc/de pariuri, jocuri on-line printr-o
reţea de calculatoare, organizarea de concursuri
(educaţie sau divertisment), organizare de
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jocuri prin intermediul internetului, televiziunii,
radioului, telefonului mobil şi sistemelor de
telecomunicaţii, publicare de cărţi, de ziare
şi de periodice, publicare de cărţi, de
ziare, de periodice şi mijloace electronice
de comunicare pe internet sau prin sisteme
de telecomunicaţii, în special, în legătură cu
jocuri, concursuri, pariuri şi pronosticuri sportive
şi informaţii sportive, pariuri prin intermediul
internetului sau sistemelor de telecomunicaţii,
furnizare de servicii de divertisment în club,
educație, instruire, organizarea și conducerea de
conferințe, realizare, coordonare și organizare
de conferințe, organizarea și conducerea de
seminarii, organizare și coordonare de seminarii
și ateliere de lucru (instruire), realizare,
coordonare și organizare de seminarii, publicare
on-line de cărți și reviste electronice, publicare
de materiale tipărite, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de ateliere de lucru (instruire),
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea de
conferințe, cursuri de dezvoltare personală,
instruire cu privire la dezvoltarea personală,
furnizare de cursuri de instruire în dezvoltarea
personală.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară, servicii hoteliere, rezervări de
hoteluri, servicii oferite de cantine, servicii oferite
de bufete cu autoservire, servicii de servire a
oaspeţilor în cantine, servicii oferite de moteluri,
spații de cazare (hoteluri, pensiuni), închirieri
de spaţii de cazare temporară, închiriere de
săli de reuniune, furnizare de spaţii special
amenajate pentru conferinţe, furnizare de spaţii
special amenajate pentru expoziţii, închiriere
de corturi pentru evenimente, închiriere de
construcţii transportabile, servicii de catering,
servicii de pensiuni, servicii de rezervări de
pensiuni, servicii ale barurilor, furnizare de spaţii
special amenajate pentru camping, restaurante
(servirea mesei), rezervări de spaţii de cazare
temporară, servicii oferite de restaurante cu
autoservire, servicii oferite de snack-baruri,
servicii oferite de tabere de vacanţă (cazare),
servicii oferite de case de vacanţă.

───────

(210) M 2021 07071
(151) 30/09/2021
(732) MASSIF MTB & BC EXPERIENCE,

STR. VULTURULUI, NR. 20, BL.
E4, SC. A, AP. 13, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500264,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
MASSIF MOUNTAINBIKE AND
BACKCOUNTRY EXPERIENCE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2021 07072
(151) 30/09/2021
(732) KINGAROMA SRL, SOS.

RAMINCU SARAT, NR. 43, LOT
1/1, JUDETUL BRAILA, BRAILA,
BRĂILA, ROMANIA

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

(540)

Karoma

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

3. Articole de parfumerie și odorizante,
preparate pentru curățare și odorizante,
odorizante de casă, preparate odorizante pentru
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împrospătarea aerului, parfumuri, parfumuri de
camera sub formă de spray, rezerve cu
parfumuri pentru dozatoare non-electrice de
parfum de cameră, parfumuri pentru automobile,
detergenți, balsamuri pentru rufe, detergenți
pentru spălarea vaselor, lumânări de masaj
de uz cosmetic, uleiuri esențiale amestecate,
terpene (uleiuri esențiale), aromatizanți (uleiuri
esențiale), uleiuri esențiale aromatizate, uleiuri
esențiale naturale, uleiuri esențiale vegetale,
uleiuri esențiale pentru aromoterapie, uleiuri
parfumate, difuzoare cu fitil pentru parfumarea
camerei, bețișoare parfumate, bureți impregnați
cu săpun, bureți abrazivi pentru satinare,
bureți impregnați cu produse de toaletă, ceară
de croitorie, ceară pentru cizmărie, preparate
pentru îngrijirea animalelor, produse pentru
toaletă, uleiuri esențiale și extracte aromatice,
produse de toaletă, ceară de folosit în
cizmărie, ceară utilizată în cizmărie, ceară
utilizată în croitorie, ceară utilizată în cizmărie,
aer presurizat, în recipiente pulverizatoare,
pentru curățare și desprăfuire, agenți caustici
pentru curățare, agenți de decapare pentru
vopsea, agenți de deparafinare pentru curațare,
agenți de deparafinare pentru curățare, agenți
de uscare pentru mașini de spălat vase,
agenți de îndepărtare a cristalelor de sare,
agenți pentru îndepărtarea cerii, agenți pentru
îndepărtarea petelor, amidon pentru curățare,
amoniac (alcalii volatile) utilizat ca detergent,
amoniac pentru curățenie, apă de javel, apă
parfumată pentru lenjerie, batiste impregnate cu
produse pentru curățarea ochelarilor de vedere,
bețișoare parfumate pentru împrospătarea
aerului, bețișoare universale cu vată de
uz personal, burete impregnat cu săpun,
ceară antiderapantă pentru dușumele, ceară
de parchet, ceară naturală pentru podele,
ceară pentru lustruit, ceară pentru parchet,
ceară preparată pentru lustruire, cenuși
vulcanice pentru curățare, ceruri de parchet
și mobilă, coloranți pentru toaletă, compoziții
de curățare pentru toalete, compoziții pentru
curățarea geamurilor, cârpe impregnate pentru
lustruit, compoziții pentru strălucirea podelelor,
compoziții pentru tratarea pardoselilor, compuși
parfumați din heliotropină, creme de lustruit,
cretă pentru curățare, produse de curățat,
decapanți, decapanți pentru ceară de pardoseli
(preparate pentru curățare), degresanți pentru
curățare, produse de degresare, altele decât
cele folosite în procesele de fabricație),
detartranți de uz casnic, detartranți praf folosiți
pentru mașina de spălat, detergent pentru
spălare, detergent solid, cu eliberare în timp,
pentru țevi de evacuare, detergenți de uz
casnic, detergenți de uz menajer, detergenți

fabricați din petrol, detergenți lichizi pentru
mașina de spălat vase, detergenți pentru
mașina de spălat vase, detergenți pentru
mașini de spălat vase sub formă de gel,
detergenți pentru rufe, detergenți pentru vasul
wc, detergenți sintetici pentru îmbrăcăminte,
detergenți sub formă de spumă, detergenți,
alții decât cei folosiți în timpul proceselor
de fabricație și decât cei de uz medical,
produse pentru redarea luciului frunzelor, geluri
de curățare pentru wc-uri, geraniol pentru
parfumare, lavete impregnate cu detergent
pentru curățarea obiectivelor fotografice, lavete
impregnate cu preparate pentru lustruire,
destinate curățeniei, lichid de spălare, lichid
pentru spălarea vaselor, lichide antiderapante
pentru dușumele, lichide de curățare, lichide de
curățare pentru literele mașinilor de scris, lichide
degresante, lichide pentru curățarea obiectivelor
fotografice, produse pentru a conferi luciu
frunzelor, preparate pentru lustruire, preparate
pentru lustruit, neofalină pentru îndepărtarea
petelor, preparate pentru îndepărtarea ruginii,
ceară pentru parchet, parfumuri pentru carton,
parfumuri pentru ceramică, pile (buffer) pentru
șlefuire, de uz cosmetic, preparate chimice
de curățare pentru uz casnic, preparate
de curățare destinate utilirării în creșterea
animalelor, preparate de curățare pentru
curățirea scurgerilor, preparate de curățare
pentru plăci de gresie, preparate de curățare
pentru sticlă, preparate de curățare pentru
zidărie, preparate de degresare pentru motoare,
preparate de lustruire pentru fructe, preparate
de strălucire pentru fructe, pânză îmbibată
cu detergent, pentru curățat, preparate pentru
curățarea și lustruirea pielii și încălțămintei,
preparate decapante, preparate degresante
de uz casnic, preparate detartrante de uz
casnic, preparate pentru curățare impregnate
pe discuri cosmetice, preparate pentru
curățarea frunzelor plantelor, preparate pentru
curățarea scurgerilor, preparate pentru curățarea
sticlei, preparate pentru decolorare, preparate
pentru desfundarea scurgerilor și chiuvetelor,
preparate pentru îndepartarea petelor, preparate
pentru îndepărtarea cerii, preparate pentru
îndepărtarea petelor de pe articolele de menaj,
preparate pentru înălbire (decoloranți) de uz
casnic, preparate pentru înălbire de uz casnic,
preparate pentru spălare, preparate pentru
răzuirea podelelor, preparate pentru tratarea
lemnului folosite pentru lustruire, preparate
pentru îndepărtarea cerii de pe podele, preparate
pentru îndepărtarea grăsimilor, preparate pentru
îndepărtarea lacului, preparate pentru ștergerea
petelor, produs pentru îndepărtarea petelor,
produse antirugină (pentru îndepărtarea ruginii),
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produse antistatice de uz menajer, produse de
clătire pentru mașini automate de spălat vase,
produse de curățare a cromului, produse de
curățare de uz casnic, produse de curățare
dizolvante sub formă de emulsie, produse de
curățare pentru parbriz, produse de curățare
pentru vehicule, produse de curățare pentru
metale, produse de curățare pentru piatră,
produse de curățare sub formă de spray de
uz casnic, produse de curățare sub formă
de spray pentru materiale textile, produse de
curățare sub formă de spume, produse de
curățat pentru cuptoare, produse de curățat
pentru cuști de animale, produse de curățat
pentru toalete, produse de degresare, altele
decât cele folosite în procesele de fabricație,
produse de desfundat chiuvete, produse de
lustruire pentru instrumente muzicale, produse
de lustruire pentru suprafețe din crom,
produse de lustruit, produse de înălbire
de uz casnic, produse de lustruit metalul,
produse de lustruit pentru chitare, produse de
spălat legume și fructe, produse decolorante,
produse degresante pe bază de solvenți,
produse lichide pentru lustruirea podelelor,
produse pentru clătire, produse pentru conferirea
luciului (produse de lustruire), produse
pentru curățarea anvelopelor cu margine
albă, produse pentru curățarea fierbătoarelor,
produse pentru curățarea geamurilor (de
lustruire), produse pentru curățarea litierelor
care includ dezodorizant, produse pentru
curățarea mobilierului, produse pentru curățarea
pardoselilor, produse pentru curățarea petelor,
produse pentru curățarea litierelor, produse
pentru curățarea tapițeriei, produse pentru
curățarea și luciul frunzelor plantelor, produse
pentru decolorare, produse pentru desfundarea
țevilor de scurgere, produse pentru intensificarea
acțiunii detergenților, produse pentru lustruirea
mobilei, produse pentru lustruirea podelelor,
produse pentru îndepărtarea adezivilor folosiți
la aplicarea accesoriilor false, produse
pentru îndepărtarea calcarului, produse pentru
îndepărtarea cerii, produse pentru îndepărtarea
mucegaiului, produse pentru îndepărtarea
petelor provocate de animalele de companie,
produse pentru îndepărtarea ruginii, produse
pentru îndepărtarea vopselei, produse pentru
spălare, produse sub formă de spray pentru
curățarea geamurilor, pudre de lustruire, pudră
de oxid de fier pentru lustruirea metalelor și a
sticlei optică, pudră exfoliantă, pulbere pentru
spălarea rufelor, produse pentru îndepărtarea
ruginii, săpun de uz casnic, săpun lichid
pentru spălarea vaselor, săpun pentru curățarea
suprafețelor cu depuneri de grăsime sau gudron,
săpun pentru întreținerea harnașamentului,

săpun praf, săpun în calupuri pentru curățare
menajeră, șervețele de hârtie impregnate pentru
curățarea vaselor de bucătărie, șampon de
covoare, sodă caustică, soluții de curățare
pentru aparate stomatologice de sterilizare
cu ultrasunete, soluții de curățare pentru
îndepărtarea petelor, soluții de detergent pentru
curățarea croselor de golf, soluții pentru
curățarea covoarelor, soluții pentru curățarea
lentilelor de ochelari, soluții pentru scoaterea
petelor (agenți de curățare), solvenți de
degresare, alții decât cei folosiți în procesele
de fabricație, solvenți pe bază de alcool
utilizați ca produse de curățare, solvenți
pentru îndepărtarea lacurilor, solvenți pentru
îndepărtarea vopselelor, șervețele impregnate
cu preparate de curățare, șervețele pentru șters
ochelarii impregnate cu detergent, șervețele
umede impregnate cu detergent pentru spălat
vase, șervețele umede impregnate cu un
produs de curățat, spray pentru luciu, spray-
uri de curățare, spray-uri de curățat pentru
împrospătarea protecțiilor de maxilar pentru
sportivi, spray-uri de degresare, sprayuri
parfumate pentru împrospătarea țesăturii,
substanțe de curățare pentru congelatoare,
substanțe de curățare pentru uz casnic,
substanțe degresante, substanțe naturale de
lustruit pentru podele, substanțe parfumate din
geraniol, substanțe pentru curățarea mochetelor,
substanțe pentru curățarea sticlei, substanțe
pentru îndepărtarea de graffiti, substanțe pentru
îndepărtarea petelor, substanță pentru lustruit
podele, tablete pentru mașini de spălat vase,
produse pentru curățarea tapetelor, terebentină
(produs de degresare), terebentină folosită
la degresare, ulei de terebentină pentru
degresare, uleiuri de curățare, uleiuri de pin
pentru curățarea pardoselilor, uleiuri naturale de
curățare, aromatizanți de uz menajer, bețișoare
de tămâie, conuri de pin parfumate, conuri
parfumate, extracte de flori, lemn parfumat,
săculețe pentru parfumarea lenjeriei, odorizanți
de cameră, perne impregnate cu substanțe
aromate, perne impregnate cu substanțe
parfumate, perne pentru aromoterapie cu
săculețe de pânză cu amestecuri florale în
interior, perne umplute cu substanțe parfumate,
perne umplute cu substanțe aromate, pietre
parfumate din ceramică, potpuriuri parfumate,
preparate pentru parfumarea camerei, preparate
pentru împrospătarea covoarelor și mochetelor,
produse de parfumare pentru cameră, produse
pentru îndepărtarea mirosului de animale,
rezerve pentru dozatoare electrice de parfum
de cameră, spray parfumat pentru casă,
spray-uri parfumate pentru lenjerie, săculețe
parfumate, săculeți cu potpuriuri care se introduc
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în perne de aromoterapie, săculeți parfumați
pentru mască de ochi, sprayuri odorizante
pentru cameră, tămâie dhoop, ceară auto,
ceară auto cu vopsea de etanșare, ceară
de carnauba pentru industria automobilelor,
detergenți pentru curățarea automobilelor,
lichide pentru spălarea parbrizelor, lichide
pentru spălarea parbrizelor, produse pentru
lustruirea anvelopelor de vehicule, produse
pentru lustruirea automobilelor, produse pentru
lustruirea caroseriei, soluții (șampoane) pentru
curățarea mașinilor, soluții de ștergere,
întreținere și curățare a mașinilor, șampon
pentru vehicule, aplicatoare de cremă de
pantofi care conțin cremă de pantofi, ceară
de ghete, ceară pentru pantofi, produse pentru
conservarea pieii prelucrate (ceruri), creme
pentru articole din piele, creme pentru curățarea
pantofilor, creme pentru încălțăminte, creme
pentru întreținerea articolelor din piele, cremă
de pantofi, cremă neagră pentru pantofi (cremă
de pantofi), cremă pentru pantofi, cremă și
ceară de pantofi, creme pentru pielea prelucrată,
preparate de curățare pentru piele, preparate
pentru albirea articolelor din piele, produse
de ceruit încălțămintea, produse de finisare
a pieii, produse de întreținere a încălțămintei,
produse pentru conservarea pieilor (ceruiri),
produse pentru curățarea pantofilor (preparate),
produse pentru lustruirea articolelor din piele,
soluții de detergent pentru curățarea articolelor
de încălțăminte, spray-uri pentru încălțăminte,
substanțe de conservare a pieilor, șervețele
îmbibate cu agenți de luciu pentru piele, aditivi
pentru dedurizarea apei de spălat rufe, aditivi
pentru spălarea rufelor, agenți de avivare pentru
materiale textile, agenți de clătire pentru rufe,
agenți de clătire pentru utilizare la spălarea
hainelor, agenți de conservare la spălare, agenți
de spălare pentru materiale textile, albăstreală
de rufe, amidon natural pentru spălarea rufelor,
amidon pentru strălucirea rufelor, apret, apretură
de rufe, bile de spălat rufe care conțin
detergent de rufe, ceară pentru rufe, produse
chimice de uz casnic pentru redarea strălucirii
culorilor (spălarea rufelor), produse chimice de
uz casnic pentru redarea strălucirii culorilor
(spălarea rufelor), preparate de curățare uscată,
detergenți comerciali de rufe, detergenți de
rufe pentru curățare de uz menajer, detergenți
ecologici de rufe, emolienți pentru țesături, fluide
pentru curățătorie chimică, gelatină pe bază
de alge destinat utilizării în spălătorii (funori),
lichide pentru spălarea rufelor, preparate de
condiționare pentru țesături, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat, produse
pentru înmuierea rufelor, înălbitor pentru rufe,
preparate pentru spălare de uz menajer, produse

chimice pentru spălarea rufelor, produse de
spălat rufe pentru atragerea murdăriei, produse
pentru a da luciu rufelor, produse pentru
curățarea materialelor textile, produse pentru
netezire (apret), produse pentru spălat rufele
care atrag culorile, albăstreală pentru rufe, săpun
detergent, săpun lichid pentru rufe, săpunuri
de rufe, scoarță de quillaja pentru spălare,
servețele antitransfer de culoare, sineală, sodă
cristalizată, pentru curățare, sodă pentru albire,
sprayuri antistatice pentru rufe, săpunuri pentru
redarea strălucirii textilelor, săruri pentru înălbire,
uleiuri esențiale utilizate ca parfum în spălătorii,
șervețele antistatice pentru uscător, aditivi de
baie pentru animale, apă de gură nemedicinală
pentru animale de companie, deodorante
pentru animale, deodorante pentru animale
de companie, dezodorizante pentru animale,
preparate și produse pentru îngrijirea blănii,
produse cosmetice pentru animale, produse
de îngrijire a pielii pentru animale, ambră
(parfumerie), ape de colonie, apă de colonie,
apă de lavandă, apă de parfum, apă de toaletă,
apă de toaletă care conține ulei de șarpe,
apă parfumată, aromatizanți pentru parfumuri,
arome, articole de parfumerie pe bază de
cedru, batiste de unică folosință impregnate
cu colonie, baze pentru parfumuri de flori,
apă de colonie, creme aromoterapeutice, creme
parfumate, deodorante de corp (parfumerie),
extracte de flori (parfumerie), extracte de
parfum, produse pentru fumigație (parfumuri),
heliotropină, iononă (parfumerie), loțiuni bay rum
(cel mai des utilizate ca aftershave sau apă
de colonie, dar și ca deodorante, de-asemenea
utilizate ca ingrediente în fabricarea săpunului
de bărbierit), loțiuni pentru aromoterapie, loțiuni
și creme de corp parfumate, mentă pentru
parfumerie, mosc (natural), mosc (parfumerie),
mosc sintetic, produse de parfumerie, baze
pentru parfumuri de flori, parfumuri de uz
industrial, parfumuri de uz personal, parfumuri
lichide, parfumuri naturale, parfumuri pentru
corp, parfumuri solide, preparate parfumate,
produse de parfumerie cu vanilie, produse de
parfumerie sintetice, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, pulverizatoare pentru corp,
sfere parfumate (substanțe aromatice), sprayuri
parfumate pentru corp, sprayuri pentru corp
(nemedicinale), substanțe aromatizante pentru
parfumuri, ape de toaletă, ulei de lavandă de
uz cosmetic, ulei de mentă (parfumerie), ulei
de trandafiri de uz cosmetic, uleiuri naturale
pentru parfumuri, vanilină sintetică (parfumerie),
șervețele parfumate, apă micelară, basma
(vopsea cosmetică), baze de machiaj pentru
buze (se folosesc înainte de aplicarea rujului
sau gloss-ului pentru a preveni mânjirea sau
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ștergerea timpurie a acestora), bumbac sub
formă de tampoane de uz cosmetic, colagen
hidrolizat de uz cosmetic, coloranți cosmetici,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, cosmetice
funcționale, creme bb de înfrumusețare, creme
cosmetice pentru fata si corp, creme de
protecție solară pentru bebeluși, creme fluide
(cosmetice), creme pentru recuperare de uz
cosmetic, creme pentru spălare, deodorante
și antiperspirante, farduri, creme și loțiuni
cosmetice, demachiant pentru catifelarea pielii
(produs cosmetic), emulsii fără săpun pentru
spălarea corpului, extracte din plante de uz
cosmetic, gel de baie și de duș, gel de levănțică,
gel exfoliant, geluri de corp, geluri pentru
corp și față (cosmetice), henna pentru scopuri
cosmetice, lapte de înfrumusețare, loțiuni de
înfrumusețare, produse pentru machiaj, măști
cosmetice de curățare pentru față, măști pentru
față și corp, ocluzoare cu gel pentru ochi de uz
cosmetic, particule pentru gomaj, piatră ponce
artificială, pietre ponce de uz personal, preparate
colorante de uz cosmetic, preparate cosmetice
de exfoliere pentru față, preparate cosmetice
pentru baie și pentru duș, preparate cosmetice
pentru fermitatea sânilor, preparate cosmetice
pentru inhibarea creșterii părului, preparate
de duș pentru igiena personală sau folosite
ca deodorant (produse de toaletă), preparate
fitocosmetice, preparate nemedicamentoase de
îngrijire a corpului, preparate pe bază de
colagen de uz cosmetic, preparate pentru baie,
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor și a
unghiilor, preparate și tratamente pentru păr,
preparate pentru baie și duș, preparate pentru
duș, preparate pentru spălat, de uz personal,
preparate pentru înfrumusețare nemedicinale,
preparate pentru îngrijirea pielii, procolagen
de uz cosmetic, produse cosmetice pentru
machiaj (aplicate pe piele), produse cosmetice
pentru piele, produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă
de pudră, produse de spălare a părului
și corpului, produse de vaporizare pentru
corp, produse pentru epilare și bărbierit,
săpunuri și geluri, produse exfoliante pentru
picioare, produse nemedicamentoase destinate
utilizării la spălarea cavităților corporale, produse
nemedicamentoase pentru înmuiat picioarele,
produse pentru curățarea mâinilor, produse
pentru curățenie și igienă personală, produse
pentru spălarea mâinilor, prosoape din hârtie
pentru mâini, impregnate cu agenți de curățare,
pudră cremoasă pentru față, pudră de mâini,
rezerve de cosmetice pentru dozatoare, sclipici
pentru corp, sclipici sub formă de spray
pentru uz cosmetic, ser antiîmbătrânire de uz
cosmetic, seruri de uz cosmetic, serumuri de

înfrumusețare, spray pentru fixarea machiajului,
spumă de baie și de duș, șervețele cosmetice
umezite în prealabil, șervețele de unică folosință,
impregnate cu substanțe de curățare, pentru
față, șervețele impregnate cu preparate pentru
demachiere, șervețele impregnate cu uleiuri
esențiale, de uz cosmetic, șervețele impregnate
pentru curățare (nemedicinale și pentru uz
personal), șervețele pentru curățare utilizate
pentru igiena intimă feminină, șervețele pentru
față, șervețele umede pentru uz igienic și
cosmetic, șervețele umede pentru îngrijirea
bebelușului impregnate cu preparate de curățat,
șervețele umezite în prealabil, de uz cosmetic,
șervețele umezite în prealabil, pentru uz
cosmetic, spume de curățare pentru corp, spume
de curățare a pielii, spume pentru duș, spumă
de duș, uleiuri de baie și duș (nemedicinale),
uleiuri de duș nemedicamentoase, uleiuri de față,
uleiuri de masaj pentru față, uleiuri pentru corp și
pentru față, uleiuri pentru masaj corporal, unt de
față, unt pentru față și corp, adezivi pentru gene,
păr și unghii false, anticearcăne, anticearcăne
corectoare (cosmetice), batoane corectoare,
baze pentru machiaj sub formă de paste, bază
de machiaj, benzi adezive pentru lifting facial de
uz cosmetic, bețișoare cu vată impregnate cu
produse demachiante, corectoare anticearcăne,
corectoare pentru linii și riduri, corector facial,
motive decorative autocolante de uz cosmetic,
cosmetice colorate, cosmetice decorative,
cosmetice pentru bronzare, cosmetice pentru
buze, creioane cosmetice pentru obraji,
creioane de contur pentru buze, creioane de
conturare a buzelor, creioane de machiaj,
creioane de ochi de uz cosmetic, creioane
de uz cosmetic, creioane dermatografe,
creioane pentru buze, creioane pentru gene,
creioane pentru obraz, creioane pentru ochi,
creioane pentru sprâncene, cremă corectoare,
cremă de bază, creme autobronzante, creme
autobronzante (cosmetice), creme cosmetice,
creme de soare, creme pentru bronzare,
creme pentru bronzarea pielii, cremă gel
matifiantă, cremă pentru ten deschis, cretă de
fardat, demachiante pentru ochi, produse de
demachiere, dermatografe, etuiuri pentru ruj,
eye-liner (cosmetice), fard cremos de obraz, fard
de obraz, fard de obraz lichid, fard de pleoape,
fard gras, fard pentru efect de pleoapă dublă,
farduri cosmetice, farduri cosmetice pentru ochi,
farduri cosmetice pentru pleoape, farduri de
obraz, farduri de pleoape sub formă de creioane
și pudră, farduri de sprâncene, farduri pentru
obraz și buze, farduri pentru ochi, farduri
pentru pleoape, farduri pentru truse de machiaj,
fond de ten, fond de ten (machiaj), fond
de ten lichid (mizu-oshiroi), fond de ten sub
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formă de cremă, fonduri de ten, gel pentru
sprâncene, geluri pentru demachiere, produse
cosmetice pentru gene, lapte demachiant, loțiuni
autobronzante (cosmetice), loțiuni cosmetice
pentru îndepărtarea machiajului, loțiuni pentru
bronzat (cosmetice), luciu de buze, luciu pentru
buze (produse cosmetice), machiaj de scenă,
machiaj multifuncțional, machiaj pentru față,
machiaj pentru ochi, machiaj pentru piele,
mascara pentru gene lungi, măști cosmetice,
măști de frumusețe, palete cu farduri de ochi,
palete de luciu de buze, pastă cosmetică
pentru aplicare pe față pentru combaterea
luciului, preparate autobronzante (cosmetice),
preparate cosmetice pentru bronzat, preparate
de machiaj pentru față și corp, preparate
pentru bronzare artificială, produse cosmetice
de aplicare pe buze, produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
sprâncene, produse cosmetice sub formă de
fard de obraz, produse cosmetice sub formă de
geluri, produse cosmetice sub formă de farduri
de pleoape, produse de acoperire a coșurilor și
a petelor sau imperfecțiunilor tenului, produse de
machiaj pentru față și corp, produse de stilizare
pentru ochi, produse demachiante pentru ochi,
pudră albă de față de uz cosmetic, pudră de
machiaj, pudră liberă pentru față, pudră pentru
față, pudră pentru față (nemedicinală), pudră
pentru față sub formă de hârtie acoperită cu
pudră, pudre compacte (produse cosmetice),
pudre cosmetice pentru față, pudre pentru față,
pudre pentru machiaj, pudriere cu machiaj, pudră
pentru machiaj, pudră pentru sprâncene, pudră
solidă pentru pudriere (cosmetice), rezerve
pentru pudriere (cosmetice), rimel, rimel pentru
sprâncene, rimeluri, ruj de buze, rujuri, rujuri
cremoase, sclipici folosit în scopuri cosmetice,
sclipici pentru față, sclipici pentru față și corp,
seturi de machiaj, soluții de bronzare, spume
(cosmetice), sânge fals utilizat în teatru, tatuaje
temporare de uz cosmetic, tatuaje temporare
pentru decorarea corpului, tuș lichid pentru ochi,
uleiuri de cuticule, vopsea de corp din latex
lichid de uz cosmetic, șervețele din bumbac
impregnate cu preparate demachiante, șervețele
pentu față îmbibate cu produse cosmetice,
șervețele umede pentru mâini impregnate cu
loțiune cosmetică, vopsea pentru față, vopsele
de corp (produse cosmetice), creme cosmetice
pentru duș, foițe de săpun de uz personal,
geluri cu săpun, geluri de baie și duș, nu de
uz medical, geluri de uz cosmetic, geluri pentru
duș, hărtii de săpun, săpun de migdale, produse
de curățare pentru igiena personală intimă,
nemedicinale, produse de curățare pentru mâini,
produse de curățat, cosmetice, pentru ten
acneic, produse de săpun, produse exfoliante

pentru mâini, rezerve de gel de duș pentru
dozatoare, rezerve de săpun de mâini pentru
dozatoare, săpun (sub formă de cremă) pentru
folosire la spălat, săpun antiperspirant pentru
picioare, săpun de duș, săpun de înfrumusețare,
săpun industrial, săpun lichid, săpun lichid pentru
băi de picioare, săpun pentru igiena personală,
săpun pentru piele, săpun pentru utilizare fără
apă, săpun solid pentru spălarea corpului, săpun
în calupuri, săpunuri, șampoane pentru corp,
săpunuri antiperspirante, săpunuri carbolice,
săpunuri cosmetice, săpunuri cremă, săpunuri
cu aloe, săpunuri de baie lichide, săpunuri
de față, săpunuri de toaletă nemedicinale,
săpunuri din buretele loofah, săpunuri fabricate
manual, săpunuri granulate, săpunuri lichide,
săpunuri lichide pentru mâini și față, săpunuri
nemedicinale, săpunuri-cremă de corp, sapunuri
parfumate, soluții pe bază de săpun, soluții
pentru spălături vaginale, pentru igienă intimă
sau odorizare, săpunuri parfumate, săpunuri
pentru mâini, săpunuri pentru toaletă, săpunuri
pentru îngrijirea corporală, săpunuri sub formă
de gel, preparate cosmetice pentru baie, bile
efervescente de baie, concentrat de baie
(nemedicinal), creme de baie (nemedicinale),
fulgi pentru baie, geluri de baie, geluri de
baie (nemedicinale), geluri spumante pentru
baie, ierburi pentru baie, lapte de baie,
lichide spumante pentru baie, loțiuni de
baie (nemedicinale), perle de baie, preparate
cosmetice pentru baie (nu de uz medical),
preparate pentru baie (nu de uz medical),
preparate spumante pentru baie, produse
cosmetice pentru baie (nu cele medicale),
produse de baie, nemedicamentoase, produse
pentru baie de uz cosmetic, pudră pentru
baie (nemedicinală), saruri de baie (nu de
uz medical), spumant de baie, spumant
de baie pentru bebeluși, spumă de baie,
săpun de baie, săruri de baie (nemedicinale),
săruri de baie parfumate, săruri pentru
baie nemedicinale, săruri pentru baie, altele
decât cele pentru uz medical, spumante
de baie (nemedicinale), ulei de baie, uleiuri
aromatice pentru baie, uleiuri de baie care
nu sunt medicinale, uleiuri de baie de uz
cosmetic, uleiuri de baie nemedicinale, produse
de toaletă antiperspirante, antiperspirante
nemedicamentoase, antitranspirante de uz
personal, antitranspirante sub formă de sprayuri,
deodorante, deodorante antiperspirante,
deodorante cu bilă (produse de toaletă),
deodorante de uz personal, deodorante
de uz personal (parfumerie), deodorante
de uz personal sub formă de batoane,
deodorante pentru oameni, deodorante pentru
oameni sau pentru animale, deodorante
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pentru picioare, deodorante pentru îngrijirea
corpului, preparate antiperspirante, produse
antiperspirante, pudră pentru picioare
(nemedicinală), spray dezodorizant pentru
picioare, sprayuri deodorante pentru zona
intimă feminină, sprayuri pentru corp, săpunuri
deodorante, balsam după ras, balsam pentru
barbă, balsam pentru ras, benzi de ceară pentru
îndepărtarea părului de pe corp, produse pentru
bărbierit, săpun pentru bărbierit, ceară pentru
epilat, creme de ras, creme depilatoare, creme
după ras, creme pentru epilare, creme pentru
folosire înainte de ras, cremă hidratantă după
bărbierit, emulsii după ras, gel după bărbierit, gel
pentru bărbierit, lapte hidratant după bărbierit,
loțiune de ras, loțiune după bărbierit, loțiuni de
bărbierit, loțiuni depilatoare, loțiuni după ras,
loțiuni înainte de ras, paste pentru cureaua de
ascuțit brice, pietre de alaun (astringente), pietre
de alaun pentru bărbierit, preparate pentru după
ras, preparate pentru folosire înainte de bărbierit,
preparate sub formă lichidă pentru ras, produse
pentru depilat, seturi pentru ras, compuse din
creme de ras și soluții după ras, spray-uri pentru
bărbierit, spume pentru folosire înainte de ras,
spume pentru ras, spumă de ras, săpunuri stick
pentru bărbierit (preparate), ulei pentru barbă,
uleiuri de bărbierit, alifii de uz cosmetic, balsam
de păr, balsam de întreținere, balsam pentru
păr, balsam pentru tratarea părului, balsamuri
de păr, balsamuri de păr (balsamuri-șampon),
balsamuri pentru hidratarea părului, balsamuri
pentru păr, balsamuri pentru păr destinate
bebelușilor, balsamuri pentru utilizare pe păr,
balsamuri solide pentru păr, balsamuri sub formă
de spray pentru pielea capului, vopsele pentru
barbă, briantină, loțiuni capilare, ceară pentru
coafarea părului, ceară pentru mustață, ceară
pentru păr, creme de protecție pentru păr, creme
de păr, creme de întreținere, creme pentru
îngrijirea părului, cremă pentru fixarea coafurii,
cretă pentru păr (de uz cosmetic), decoloranți de
uz cosmetic, decoloranți pentru păr, decoloranți
pentru păr de uz cosmetic, fixative de păr,
fixative pentru păr, gel pentru coafare, gel
pentru coafarea părului, gel pentru păr, geluri
de protecție pentru păr, geluri pentru aranjarea
părului, geluri pentru fixarea coafurii, geluri
pentru păr, geluri sub formă de sprayuri pentru
coafură, loțiune pentru fixarea părului, loțiune
permanentă pentru ondularea părului, loțiuni
capilare, loțiuni colorante pentru păr, loțiuni
cosmetice de păr, loțiuni de aranjare a părului,
loțiuni de protecție pentru păr, loțiuni fortifiante
pentru tratamentul părului, loțiuni pentru barbă,
loțiuni pentru coafare, loțiuni pentru ondularea
părului, loțiuni pentru îngrijirea părului, loțiuni
tonice pentru păr, loțiuni tonice pentru păr

(nemedicinale), luciu de păr, măști pentru
coafat, măști pentru păr, măști pentru îngrijirea
părului, neutralizator pentru păr, preparate
pentru ondularea părului, vopsele pentru păr,
pastă pentru coafarea părului, perhidrol de
uz cosmetic, peroxid de hidrogen pentru
aplicare pe păr, pomade de păr pentru bărbați,
pomadă sub formă de baton, pomezi pentru
păr, preparate cosmetice pentru păr și pielea
capului, preparate cosmetice pentru îngrijirea
părului, preparate de înfrumusețare pentru păr,
preparate nemedicamentoase pentru calmarea
arsurilor solare, preparate nemedicamentoase
pentru tratarea părului, de uz cosmetic,
preparate pentru coafură permanentă și
ondulare, preparate pentru descurcarea
părului, preparate pentru fixarea părului,
preparate pentru îndepărtarea vopselei de păr,
preparate pentru modelarea părului, preparate
pentru neutralizarea părului, preparate pentru
nuanțarea părului, preparate pentru ondulare
permanentă, preparate pentru protecția părului
împotriva soarelui, preparate pentru vopsirea
părului, preparate pentru înfrumusețarea părului,
preparate pentru îndreptarea părului, preparate
pentru îngrijirea bărbii, preparate pentru
îngrijirea părului, nu de uz medical, preparate
tip balsam pentru păr, produse cosmetice
pentru descurcarea părului, produse cosmetice
pentru păr, produse de descâlcire, produse
de nuanțarea părului, produse lichide pentru
păr, produse neutralizante pentru ondulație
permanentă, produse nutritive pentru păr,
produse pentru a face părul mătăsos, produse
pentru aranjarea părului, produse pentru
decolorarea părului, produse pentru decolorarea
șuvițelor de păr (preparate de nuanțare),
produse pentru hidratarea părului, produse
pentru protejarea părului colorat, produse pentru
protejarea părului vopsit, pudra de par, pudră
de spălat părul, rezerve de fixativ de păr
pentru dozatoare, rezerve de șampon pentru
dozatoare, rimel pentru păr, ser de păr, ser
pentru coafat, ser pentru îngrijirea părului,
șampoane, șampoane anti-mătreață, șampoane
antimătreață, nu de uz medical, șampoane de
păr nemedicinale, șampoane de uz personal,
șampoane emoliente, șampoane pentru părul
uman, șampoane nemedicinale, șampoane
uscate, șampon pentru bebeluși, șampon solid,
șampon spumă pentru bebeluși, seturi pentru
ondulația permanentă a părului, soluții de clătire
pentru păr (de uz cosmetic), soluții de ondulare
permanentă la rece, spume pentru aranjarea
părului, spumă (produs de toaletă) folosită în
scopul aranjării părului, spumă de coafat, spumă
de protecție pentru păr, spumă pentru păr,
substanțe pentru oxigenarea părului, tratamente
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cu ceară pentru păr, tratamente de desecare a
părului de uz cosmetic, tratamente de menținere
a părului de uz cosmetic, tratamente pentru
păr, tratamente permanente pentru păr, ulei
de fixare pentru păr, ulei de păr, ulei japonez
de fixare pentru păr (bintsuke-abura), ulei
pentru păr, uleiuri de baie pentru îngrijirea
părului, uleiuri pentru pieptănat, uleiuri pentru
îngrijirea părului, abțibilduri pentru decorarea
unghiilor, adezivi pentru fixarea genelor false,
adezivi pentru fixarea unghiilor false, adezivi
pentru lipirea sprâncenelor false, aerosoli pentru
improspatarea si curatarea pielii, cremă pentru
albirea pielii, alifii, unguente (nemedicinale),
produse astringente de uz cosmetic, balsam
contra iritație de scutec pentru bebeluși, balsam
de buze (nemedicamentos), balsam de curățare,
balsam pentru buze (nemedicinal), balsamuri
de buze, balsamuri de buze cu procție solară
(cosmetice), balsamuri, altele decât cele de uz
medicinal, balsamuri (nemedicinale), balsamuri
nemedicinale pentru picioare, balsamuri pentru
piele, balsamuri pentru piele (nemedicinale),
balsamuri pentru unghii, batoane cu protecție
solară, bază pentru unghii (cosmetice), benzi
pentru efect de pleoapă dublă, comprese pentru
ochi de uz cosmetic, concentrate hidratante
(produse cosmetice), cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, cosmetice pentru unghii, creioane
corectoare pentru lacul de unghii, cremă
cosmetica pentru mâini, creme anti-îmbătrânire,
creme anticelulitice, cremă cosmetică pentru
piele, cremă cu retinol de uz cosmetic, cremă
cu protecție solară rezistentă la apă, cremă de
microdermoabraziune, cremă de noapte, cremă
din ulei de cal pentru îngrijirea pielii, cremă ne-
medicamentoasă pentru dermatita de scutec,
cremă nemedicinală pentru tratarea scalpului,
cremă pentru față care nu este medicinală,
cremă pentru ochi, cremă pentru unghii, creme
de îngrijire a pielii, altele decât cele pentru
uz medical, creme de noapte (cosmetice),
creme de față și de corp, creme de curățare
pentru piele, creme de curățare, creme de corp
(nemedicinale), creme cu protecție solară, creme
cosmetice pentru piele uscată, creme cosmetice
pentru fermitatea pielii din jurul ochilor, creme
cosmetice de mâini, creme balsam pentru
pete (de uz cosmetic), creme antirid, creme
(cosmetice) de corp pentru fermitate, creme
hrănitoare de uz cosmetic, creme hidratante
pentru piele (produse cosmetice), creme
hidratante pentru corp, creme hidratante de
uz cosmetic, creme hidratante, creme folosite
după expunerea la soare, creme exfoliante,
creme după plajă, creme dermatologice
(altele decât cele medicinale), creme de
zi, creme de scutece (nemedicinale), creme

de protecție solară (cosmetice), creme de
protecție, creme de piele nemedicinale, creme,
loțiuni și geluri hidratante, creme împotriva
îmbătrânirii, creme pentru corp parfumate,
creme pentru corp (produse cosmetice), creme
pentru corp, creme pentru buze, creme pentru
bebeluși și copii (nemedicinale), creme pentru
albirea pielii, creme nutritive (nemedicinale),
creme nemedicinale pentru picioare, creme
nemedicinale de curățare, creme nemedicinale,
creme (nemedicinale) pentru curățarea pielii,
creme și loțiuni pentru bronzat, creme pentru
întreținerea pielii de uz cosmetic, creme pentru
îngrijirea pielii (produse cosmetice), creme
pentru ten deschis (de uz cosmetic), creme
pentru reducerea petelor de îmbătrânire, creme
pentru pistrui, creme pentru piele, creme
pentru ochi (nemedicinale), creme pentru măști
corporale, creme pentru mâini de uz cosmetic,
creme pentru fortificarea pielii, creme pentru față
de uz cosmetic, creme pentru față (produse
cosmetice), creme pentru față, creme pentru
demachiere, exfoliante pentru îngrijirea pielii,
exfoliante pentru curățarea pielii, esențe pentru
îngrijirea pielii, emulsii pentru catifelarea pielii,
emulsii faciale (de uz cosmetic), emulsii de
corp, emolienți pentru ten, emoliente pentru
piele (non-medicamente), emoliente, dizolvanți
pentru lac de unghii (produse cosmetice),
decalcomanii pentru unghii, creme-sufleu pentru
corp, creme tonifiante (produse cosmetice),
creme tip cold cream, altele decât cele pentru uz
medical, creme tip cold cream de uz cosmetic,
adezivi pentru fixarea genelor false, gene, geluri
pentru întârzierea îmbătrânirii, geluri pentru
ochi, geluri pentru folosire după expunerea
la soare (produse cosmetice), geluri pentru
fata, geluri pentru bronzare, geluri hidratante
(produse cosmetice), geluri de curățare, geluri
cosmetice pentru ochi, gel pentru unghii, gel
pentru bronzare, fond de ten iluminator pentru
piele, foițe de pudră pentru față, lapte de
curățare pentru față, lapte de curățare de uz
cosmetic, lapte de corp pentru bebeluși, lapte de
corp, lac pentru albirea unghiilor, lac de unghii
de uz cosmetic, lac de unghii, lac de bază
pentru unghii, intăritor pentru unghii (cosmetice),
intăritor pentru unghii, hârtie abrazivă pentru
unghii, hârtie abrazivă de tip șmirghel pentru
unghii, hidratante (produse cosmetice), granule
pentru curățarea feței, gene false, loțiune
tonică pentru față, corp și mâini, loțiune tonică
cu pulverizator, loțiune pentru piele, loțiune
pentru curățarea tenului, loțiune de baie, lipici
pentru întărirea unghiilor, lapte pentru bronzat,
lapte hidratant, lapte de var, lapte de mâini,
lapte de migdale de uz cosmetic, lapte de
curățare pentru îngrijirea pielii, lapte de curățare
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pentru uz cosmetic, loțiuni împotriva îmbătrânirii,
loțiuni nemedicamentoase stimulatoare pentru
piele, loțiuni nemedicamentoase pentru picioare,
loțiuni hidratante pentru piele (produse
cosmetice), loțiuni după plajă, loțiuni de zi,
loțiuni de uz cosmetic, loțiuni de curățare, loțiuni
de corp sclipitoare, loțiuni de corp hidratante
(produse cosmetice), loțiuni de corp, loțiuni
cu protecție solară (de uz cosmetic), loțiuni
cosmetice pentru față, loțiuni cosmetice pentru
bronzare, loțiuni pentru întărirea unghiilor, loțiuni
pentru îngrijirea pielii (cosmetice), loțiuni pentru
îngrijirea feței și a corpului, loțiuni pentru ochi,
loțiuni pentru măști de corp (de uz cosmetic),
loțiuni pentru mâini (nemedicinale), loțiuni pentru
mâini, loțiuni pentru copii de uz cosmetic, loțiuni
pentru bronzare, loțiuni pentru bebeluși, loțiuni
nemedicinale pentru piele, loțiuni nemedicinale
pentru curățarea pielii, loțiuni nemedicinale,
lotiuni parfumate pentru corp, loțiuni pentru piele
de uz cosmetic, loțiuni pentru protejare împotriva
soarelui, loțiuni pentru reducerea celulitei, loțiuni
pentru ridurile din jurul ochilor, loțiuni pentru ten
(produse cosmetice), loțiuni solare (cosmetice),
loțiuni tonice (cosmetice), loțiuni tonice de
înfrumusețare pentru aplicare pe corp, loțiuni
tonice de înfrumusețare pentru aplicare pe
față, loțiuni tonice pentru față (cosmetice),
loțiuni tonice pentru piele (nemedicinale), mască
de argilă pentru piele, măști corporale, măști
cosmetice cu nămol, ojă creion, nămol cosmetic
de corp, măști pentru închiderea porilor utilizate
ca produse cosmetice, măști pentru față, măști
hidratante pentru piele, măști hidratante, măști
de înfrumusețare pentru față, măști de piele
(cosmetice), măști de picioare pentru îngrijirea
pielii, măști de mâini pentru îngrijirea pielii, măști
de față pentru toaletă, măști de curățare, măști
cu gel pentru ochi, materiale de acoperire pentru
unghii, preparate cosmetice pentru îngrijirea
tenului, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii după expunerea la razele solare, preparate
cosmetice pentru iluminarea pielii (machiaj),
preparate cosmetice pentru estomparea ridurilor,
cu aplicare topică pe față, preparate cosmetice
cu protecție solară, preparate anti-îmbătrânire
pentru îngrijirea pielii, praf de talc, plasturi
cosmetici care conțin preparate cu ecran
solar și protecție solară destinate utilizării pe
piele, plase de sârmă, plase cu sârmă, pile
abrazive pentru unghii, pansamente pentru
reconstrucția unghiilor, ojă de unghii, preparate
pentru catifelarea pielii, preparate pentru albirea
pielii, preparate nemedicinale pentru îngrijirea
pielii, preparate nemedicinale pentru îngrijirea
picioarelor, preparate nemedicamentoase pentru
îngrijirea feței, preparate nemedicamentoase
pentru îngrijirea buzelor, preparate hidratante

(cosmetice), preparate de îngrijire a pieii
pentru îndepărtarea ridurilor, preparate de
uz cosmetic pentru îngrijirea pielii în timpul
expunerii la soare, preparate cu protecție
solară puternică sau totală, preparate cu
protecție solară, preparate cosmetice pentru
uscarea unghiilor, preparate cosmetice pentru
regenerarea pielii, preparate cosmetice pentru
pielea uscată, pentru femei gravide, preparate
cosmetice pentru intarire, produse cosmetice
pentru îngrijirea pielii, produse cosmetice pentru
protejarea pielii împotriva arsurilor provocate de
soare, produse cosmetice pentru deschiderea
tenului, produse cosmetice hidratante, produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
cosmetice de protecție a buzelor, primer
pentru unghii (cosmetice), preparate pentru
întărirea unghiilor, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, preparate pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare (cosmetice), preparate
pentru îndepărtarea gelului de unghii, preparate
pentru repararea unghiilor, preparate pentru
protecția solară (cosmetice), preparate pentru
hidratarea pielii înainte de bronzare, produse
de îndepărtare a lacului de unghii, produse de
curățare sub formă de cremă (nemedicinală),
produse de curățare pentru ochi, produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), produse
cu lapte pentru îngrijirea pielii, produse cu
efect tonifiant pentru piele, produse cosmetice
sub formă de loțiuni, produse cosmetice sub
formă de lapte, produse cosmetice sub formă
de aerosoli pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice pentru îngrijirea unghiilor, produse
cosmetice pentru spălarea feței, produse
cosmetice pentru duș, produse cosmetice pentru
ameliorarea calității pielii, produse nemedicinale
pentru curățarea pielii, produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice), produse
hidratante nemedicinale, produse hidratante
antiîmbătrânire de uz cosmetic, produse
hidratante anti-îmbătrânire, produse hidratante,
produse exfoliante pentru ten (cosmetice),
produse exfoliante pentru față (nemedicinale),
produse exfoliante pentru față, produse
exfoliante pentru corp, produse exfoliante de
uz cosmetic, produse exfoliante, produse după
plajă, de uz cosmetic, produse de protecție
solară (cosmetice), produse de protecție solară,
produse pentru înmuierea cuticulelor, produse
pentru îngrijirea ochilor, nemedicinale, produse
pentru îndepărtarea ojelor de unghii, produse
pentru îndepărtarea lacurilor de pe unghii,
produse pentru îndepărtarea lacului de pe
unghii (produse cosmetice), produse pentru
îmbunătățirea texturii pielii, produse pentru
hidratarea pielii, produse pentru hidratare
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după expunerea la soare, produse pentru
curățarea pielii (nemedicinale), produse pentru
curățarea pielii, produse pentru curățarea
feței (cosmetice), produse pentru curățarea
feței, produse pentru buze (nemedicinale),
produse pentru bronzare (cosmetice), produse
nemedicinale pentru protejarea buzelor, pulbere
de catifea pentru decorarea unghiilor, pudră
pentru măști de corp (de uz cosmetic),
pudră pentru corp (nemedicinală), pudră pentru
bebeluși, pudră parfumată (de uz cosmetic),
pudră de toaletă, pudră de talc pentru toaletă,
pudră de talc pentru corp, pudră de talc
pentru bebeluși (nemedicinală), pudră de talc
parfumată, pudră de talc, pudră de corp,
produse pentru întărirea unghiilor, produse
pentru tonifierea pielii, șervețele umede pentru
îngrijirea bebelușului, șervețele impregnate cu
loțiuni de curățare a pielii, săruri de duș,
nu de uz medical, săruri de baie, seruri
nemedicamentoase pentru piele, ser de față de
uz cosmetic, ser corector pentru conturul ochilor,
ser calmant pentru piele (produs cosmetic),
ser calmant pentru piele, ser anti-îmbătrânire,
sclipici pentru unghii, ruj cu protecție solară
(cosmetice), rezerve de produse pentru corp,
pentru dozatoare, rezerve de cremă pentru
îngrijirea pielii, pentru dozatoare, pulbere pentru
decorarea vârfurilor de unghii sculptate, ulei
de citronelă de uz cosmetic, tărâțe de orez
brun pentru lustruirea pielăriei (arai-nuka), tonice
pentru uz cosmetic, straturi de acoperire pentru
sculptarea unghiilor, strat superior pentru lac
de unghii, spumă pentru îngrijirea pielii, spumă
de curățat, spumă de curățare, spume de
uz cosmetic, cu protecție solară, spume de
curățare, sprâncene false adezive, sprâncene
false, spray-uri de protecție solară, spray-uri
cosmetice pentru îngrijirea pielii, cu aplicare
locală, soluții pentru spălături oculare, care
nu sunt de uz medical, uleiuri parfumate
pentru ingrijirea pielii, uleiuri eterice utilizate
pentru împrospătarea aerului, uleiuri eterice
pentru îngrijirea pielii, uleiuri după expunerea
la soare (cosmetice), uleiuri de îngrijire a pielii
(produse cosmetice), uleiuri de uz cosmetic,
uleiuri de protecție solară (cosmetice), uleiuri
de bronzare de uz cosmetic, uleiuri cosmetice
pentru epidermă, uleiuri bronzante, ulei pentru
corp de uz cosmetic, ulei de rozmarin de
uz cosmetic, ulei de eucalipt de uz cosmetic,
ulei de curățare, ulei de corp sub formă de
spray, vârfuri pentru unghii (cosmetice), vârfuri
pentru unghii, unt de mâini și de corp, unt
de corp, unt de cacao de uz cosmetic, unghii
false pentru degetele de la picioare, unghii
false din metale prețioase, unghii false de uz
cosmetic, unghii false, uleiuri pentru uz cosmetic

destinat copiilor, uleiuri pentru protecție solară
(cosmetice), uleiuri pentru mâini (nemedicinale),
uleiuri pentru hidratarea pielii după expunerea la
soare, uleiuri pentru corp (produse cosmetice),
uleiuri pentru bebeluși, vaselină rectificată, de uz
cosmetic, vopsele pentru gene.
4. Lumanari si fitiluri pentru lumanari, lumanari
parfumate, candele, ceară.
5. Produse pentru dezodorizarea și purificarea
aerului, odorizante pentru materiale textile,
săpunuri și detergenți medicinali și dezinfectanți,
lumanari pentru masaj de uz terapeutic.
11. Odorizante electrice de priză, dozatoare
electrice pentru odorizanți de camera, mecanism
de dispersare a odorizanților de camera,
difuzoare de aer.
21. Aparat pentru parfumarea aerului, arzătoare
de parfumuri (altele decât cele electrice),
arzatoare si suporturi pentru lumanari, difuzoare
de uleiuri parfumate, suporturi pentru betisoare
parfumate, statui, figurine, plăci și obiecte de artă
din materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă,
incluse în această clasă, sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată, cu utilizare nespecificată,
articole de grădinărit, ustensile de uz menajer
pentru curățat, perii și materiale pentru perii,
lăzi de gunoi, ustensile de curățenie pentru
toaletă și baie, veselă, articole de bucătărie
și recipiente, pahare, vase de băut și articole
pentru baruri, cutii pentru monezi (pușculițe),
ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, articole pentru curățarea
dentară, articole pentru animale, acvarii și
vivarii, articole pentru controlul dăunătorilor și
paraziților, material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, accesorii de baie.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, comerț și servicii de informare
a consumatorilor, asistență în afaceri,
management și servicii administrative,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii
de vanzare cu amanuntul si cu ridicata in
legatura cu articole de parfumerie și odorizante,
preparate pentru curățare și odorizante,
odorizante de casă, preparate odorizante pentru
împrospătarea aerului, parfumuri, parfumuri de
camera sub formă de spray, rezerve cu
parfumuri pentru dozatoare non-electrice de
parfum de camera, parfumuri pentru automobile,
detergenti, balsamuri pentru rufe, detergenti
pentru spalarea vaselor, lumanari de masaj de
uz cosmetic, uleiuri esentiale si uleiuri parfumate,
difuzoare cu fitil pentru parfumarea camerei,
betisoare parfumate, servicii de vanzare cu
amanuntul si cu ridicata in legatura cu
lumanari si fitiluri pentru lumanari, lumanari
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parfumate, candele, ceara, servicii de vanzare
cu amanuntul si cu ridicata in legatura cu
produse pentru dezodorizarea și purificarea
aerului, odorizante pentru materiale textile,
săpunuri și detergenți medicinali și dezinfectanți,
lumanari pentru masaj de uz terapeutic, servicii
de vanzare cu amanuntul si cu ridicata in
legatura cu odorizante electrice de priză,
dozatoare electrice pentru odorizanți de camera,
mecanism de dispersare a odorizanților de
camera, difuzoare de aer, servicii de vanzare
cu amanuntul si cu ridicata in legatura cu
aparat pentru parfumarea aerului, arzătoare de
parfumuri (altele decât cele electrice), arzatoare
si suporturi pentru lumanari, difuzoare de
uleiuri parfumate, suporturi pentru betisoare
parfumate, statui, figurine, plăci și obiecte
de artă din materiale ca porțelan, teracotă
sau sticlă, incluse în această clasă, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu utilizare
nespecificată, articole de grădinărit, ustensile
de uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, aparat pentru parfumarea aerului,
lăzi de gunoi, ustensile de curățenie pentru
toaletă și baie, veselă, articole de bucătărie
și recipiente, pahare, vase de băut și articole
pentru baruri, cutii pentru monezi (pușculițe),
ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, articole pentru curățarea
dentară, articole pentru animale, acvarii și
vivarii, articole pentru controlul dăunătorilor și
paraziților, material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, accesorii de baie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tutun, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de igienă pentru oameni,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata in
legatura cu articole pentru fumatori.

───────

(210) M 2021 07073
(151) 30/09/2021
(732) YOUSEF AZZAM, CALEA

MOȘILOR NR. 209, BL. 17,
SC.2, ET. 4, AP. 46, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

Dr JOZEF DENTAL HUB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

44. Servicii ambulatorii, asistență medicală la
domiciliu, consultanță privind îngrijirea sănătății,
consultanță profesională în materie de îngrijire
a sănătății, controale medicale, furnizare de
informatii referitoare la sanatate, furnizarea
de informatii medicale prin intermediul unei
retele globale de calculatoare, furnizarea de
servicii de îngrijire a sănătății la domiciliu,
management de servicii de asistență medicală,
monitorizarea pacienților, servicii de clinici
medicale și de sănătate, servicii de consultanță
în domeniul asistenței medicale, servicii
medicale oferite printr-o rețea de furnizori
de servicii medicale pe bază contractuală,
servicii medicale și de sănătate, servicii
oferite de clinici medicale, asistență medicală,
asistență medicală de urgență, consiliere
medicală, consultanță privind asistența medicală
oferită de doctori și de alt personal medical
specializat, consultanță și servicii de informații
despre produse medicale, consultații medicale,
emiterea de rapoarte medicale, examinarea
medicală a persoanelor, furnizare de asistență
medicală, furnizare de informații despre
servicii medicale, furnizare de informații despre
servicii de asistență medicală, furnizare de
terapii cu laser pentru tratarea afecțiunilor
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medicale, furnizare de tratament medical, servicii
ale clinicilor medicale, servicii de caritate,
respectiv furnizarea de servicii medicale,
servicii de consiliere medicală individuală oferite
pacienților, servicii de telemedicină, servicii
de tratamente medicale oferite de clinici și
spitale, servicii prestate de medici, anestezie
dentară, asistență stomatologică, servicii de
chirurgie, consiliere în domeniul stomatologiei,
consultații stomatologice, furnizare de informații
despre stomatologie, montare de pietre
prețioase în proteze dentare, servicii de
albire a dinților, servicii de consiliere în
materie de instrumente stomatologice, servicii
de curățare a dinților, servicii de igienă
dentară, servicii de ortodonție, servicii oferite
de clinici dentare, stomatologie estetică,
închiriere de instrumente stomatologice, servicii
de stomatologie, servicii de stomatologie
estetică, consiliere în domeniul stomatologiei,
furnizare de informații despre stomatologie,
stomatologie veterinară, servicii de implantologie
dentară, servicii de parodontologie, servicii
de endodontie, servicii medicale de estetică
dentară, servicii de odontoterapie, servicii de
radiologie şi imagistica dentară, servicii de
protetică dentară, servicii de pedodonţie, servicii
de chirurgie dento-alveolară, servicii de scanare
intraorală 3shape, servicii de modelare digitală
a zambetului prin tehnologia smile design,
servicii de terapie, servicii de meditație, servicii
de medicină alternativă, servicii de medicină
regenerativă, servicii de îngrijire a frumuseții,
servicii de consultanță cu privire la tratamentele
de înfrumusețare, servicii de clinici de chirurgie
estetică și plastică, servicii de terapie luminoasă,
servicii de terapie cu ventuze, servicii de
terapie autogenă, servicii de aromaterapie,
servicii paramedicale, servicii în domeniul reiki
(tehnică de vindecare în medicina alternativă),
servicii personale terapeutice referitoare la
îmbunătățirea circulației sangvine, tratament
cosmetic cu laser pentru varicozități, testare
medicală în scopul diagnosticării sau pentru
tratament, testare genetică în scopuri medicale,
termoterapie medicală, terapie ayurvedică,
termoterapie medicală.

───────

(210) M 2021 07074
(151) 30/09/2021
(732) QUICK PACK LOGISTICS

S.R.L., STR. 1 MAI, NR. 78K,
JUDETUL ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATAȚIEI NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)

Quick Pack Flexible
warehousing & logistics

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.07.25

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

clase:
39. Ambalarea şi depozitarea mărfurilor, servicii
de depozitare de colete, servicii de depozitare
de mărfuri, furnizarea de informaţii în domeniul
depozitării, urmărirea corespondenţei şi a
coletelor, servicii de descărcare a mărfii,
servicii logistice, logistică de transport, servicii
logistice în domeniul transporturilor, colectarea,
transportul și livrarea mărfurilor, servicii de
urmărire a corespondenței și coletăriei, inclusiv
prin urmărirea electronică a bunurilor și coletelor,
gestionarea depozitelor, închiriere de spații
de depozitare, organizarea și gestionarea
expedierilor returnate (gestionarea returnărilor),
închiriere de containere de depozitare, închiriere
de containere pentru transport, servicii de
consultanță în aspecte logistice, organizarea
expedierilor de mărfuri și colete, întocmirea
documentelor de transport sau tranzit, furnizarea
informațiilor referitoare la manipulare, transport
și logistică.

───────
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(210) M 2021 07075
(151) 30/09/2021
(732) NOVUS CAPITAL SRL, STRADA

GENERAL EREMIA GRIGORESCU
122A, JUDETUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400304, CLUJ,
ROMANIA

(740) ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIAȚII,
ȘOS. NICOLAE TITULESCU NR.
4-8, AMERICA HOUSE, ARIPA
DE VEST, ETAJ 8, BUCURESTI,
011141, ROMANIA

(540)
MASSIF

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

9. Aplicații software, baze de date
pentru introducerea, stocarea, procesarea și
preluarea informațiilor, suporturi înregistrate și
descărcabile, software de calculator, suporturi
de înregistrare și stocare digitale sau analogice,
muzică digitabilă descarcabilă, calculatoare
și dispozitive periferice pentru computer,
echipamente de protecţie şi salvare.
35. Servicii de promovare a producătorilor
muzicali şi artistici, interpreţi vocali sau
instrumentişti, disk-jockey.
39. Organizarea de calatorii (transport),
organizare de servicii de transport de pasageri,
pentru alte persoane, prin intermediul unei
aplicații online, însoţirea turiştilor, depozitarea
de bunuri, închirierea de vehicule, servicii de
rezervare de bilete de calatorie, furnizarea unei
baze de date computerizate on-line în domeniul
informațiilor referitoare la transporturi şi călătorii,
asigurarea şi facilitarea accesului la un site web
care conţine o listă de societăţi ce oferă informaţii
cu privire la călătorii, destinaţii de călătorie şi
obiective turistice locale interesante şi atractive,
furnizarea de recenzii ale furnizorilor de servicii
de călătorie, destinații de călătorie și atracții
locale printr-o rețea globală de calculatoare,
servicii de transport pentru excursii turistice.
41. Organizarea de spectacole (inclusiv cu
circuit închis), servicii de impresariat, servicii
de parcuri de amuzament, antrenare (instruire),
servicii de rezervare de locuri pentru spectacole,
închiriere de decoruri pentru spectacole,
divertisment, activităţi culturale, spectacole de
muzică în direct, prezentare de concerte

muzicale, organizare de concursuri muzicale,
servicii de festivaluri muzicale, reprezentaţii de
muzică live, organizare de evenimente muzicale,
inclusiv cu circuit închis, publicare de afişe
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
efectuarea de excursii cu ghid, efectuarea de
excursii de căţărare cu ghid, servicii de tabere
de vacanţă (divertisment), furnizarea facilităţilor
de recreere, furnizarea de facilităţi sportive,
închirierea de echipament sportiv, cu excepţia
vehiculelor.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de baruri, servicii oferite de restaurante (servirea
mesei) şi cafenele, servicii de bufet, restaurante
cu servire rapidă (snack-baruri), asigurarea de
hrană și băuturi, inclusiv prin intermediul unui
vehicul mobil (foodtruck), servicii de unităţi de
cazare (hoteluri, pensiuni).

───────


