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Cereri Mărci publicate în 09/09/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 06102 02/09/2021 BOGDAN-GEORGIAN ANGHEL OCULT RECORDS

2 M 2021 06104 02/09/2021 BOGDAN-GEORGIAN ANGHEL WE ARE VOODOO

3 M 2021 06393 02/09/2021 MADUGALI MADUGALI

4 M 2021 06394 02/09/2021 S.C. 2A FARM S.R.L. KITY VIT

5 M 2021 06395 02/09/2021 AQUATOR TRANSILVANIA
S.R.L.

Aquator Sisteme de tratare a
apei

6 M 2021 06396 02/09/2021 SC PRAXIS AUTOMATION
TECHNOLOGY ENGINEERING
AND COMMISSIONING SRL

PATEC

7 M 2021 06397 02/09/2021 SMARTEPIL SRL SMARTEPIL

8 M 2021 06398 02/09/2021 ASOCIATIA PROFESIONALA
VITIVINICOLA DEALUL MARE

DEALU MARE PESTE
ASTEPTARI

9 M 2021 06399 02/09/2021 SC DOMENIILE BLAGA SRL DOMENIILE BLAGA

10 M 2021 06400 02/09/2021 VASILE-ADRIAN SOLOMEȘ THE GREEN PROJECT
knowledge at work

11 M 2021 06401 02/09/2021 MIHAIL AURELIAN CIOCAN ŞCOALA DE DICŢIE

12 M 2021 06402 02/09/2021 PROMOTIS ID SRL PROMOTIS

13 M 2021 06403 02/09/2021 MIHAI BUCSAN Society Corporation since 2021

14 M 2021 06404 02/09/2021 ASOCIATIA PROFESIONALA
VITIVINICOLA DEALUL MARE

DEALU MARE Peste Așteptări

15 M 2021 06405 02/09/2021 Borislav Covali Lepei
Halina Mariana Covali Lepei

HALLINA

16 M 2021 06406 02/09/2021 MANAT MAGNUM SRL Kathmandu

17 M 2021 06407 02/09/2021 SC RHV TRUCKS SPEDITION
SRL

RHV TRANSPORT

18 M 2021 06408 02/09/2021 SC ENERGIEA CANDLE SRL IZIAPHARM farmacie pentru trup
si suflet

19 M 2021 06409 02/09/2021 ELA FOUNDATION S.R.L ACADEMIA DE NUTRITIE
SANATATE, TE IUBESC

20 M 2021 06410 02/09/2021 PIRAMID INTERNATIONAL SA Aqua Delta

21 M 2021 06411 02/09/2021 ANTENA TV GROUP SA CHEFI FARA LIMITE

22 M 2021 06414 02/09/2021 BANQUE BANORIENT FRANCE
S.A. SUCURSALA ROMÂNIA

BANORIENTFR
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2021 06415 02/09/2021 ALEXANDRU-VLAD

ANDRONESCU
Athletic Care Center ACTIVE
RECOVERY CLINIC

24 M 2021 06416 02/09/2021 VALVIS HOLDING SA WET HARD SELTZER

25 M 2021 06417 02/09/2021 SIDEPO GLOBAL SRL cameleon TE SCHIMBĂ DUPĂ
SEZON

26 M 2021 06418 02/09/2021 VALVIS HOLDING SA WET MINTY LIME

27 M 2021 06419 02/09/2021 ADX HOLDINGS PTE. LTD. SWAP

28 M 2021 06420 02/09/2021 AGROMAD CROPS SRL USTUROI DE DĂRĂȘTI

29 M 2021 06422 02/09/2021 ELENA-MADALINA FILOTI CABANA VARFUL Ciucas est.
1937

30 M 2021 06423 02/09/2021 PREDUZEĆE ZA
PROIZVODNJU, KONSALTING
I PROMET SPEKTAR DOO
GORNJI MILANOVAC

BS-M
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(210) M 2021 06102
(151) 02/09/2021
(732) BOGDAN-GEORGIAN ANGHEL,

ALEEA MIREA MIOARA LUIZA,
NR. 1A, BL. N23, SC. 2, ET. 3,
AP. 27, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

OCULT RECORDS

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.11.02; 27.05.01; 27.05.02

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

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

───────

(210) M 2021 06104
(151) 02/09/2021
(732) BOGDAN-GEORGIAN ANGHEL,

ALEEA MIREA MIOARA LUIZA,
NR. 1A, BL. N23, SC. 2, ET. 3,
AP. 27, BUCURESTI/SECTOR 1,
ROMANIA

(540)

WE ARE VOODOO

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.11.06; 27.05.01; 27.05.02

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 06393
(151) 02/09/2021
(732) MADUGALI, STR. GRIVITEI

NR. 67, BL.48, SC.B, AP.3, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, 500198,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) INTEGRATOR CONSULTING, STR.
DUNĂRII NR. 25/5, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400593, CLUJ,
ROMANIA

(540)
MADUGALI

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare.

───────
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(210) M 2021 06394
(151) 02/09/2021
(732) S.C. 2A FARM S.R.L., CALEA

BUCURESTI NR. 44, BL. P5, SC.
1, AP. 47, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
NICOLAE LABIŞ NR.15A, BL.2,
AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

KITY VIT

(531) Clasificare Viena:
03.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 04.02.20;
29.01.15

(591) Culori revendicate:verde, roşu,
portocaliu, mov, roz, turcoaz, maro,
negru

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

5. Suplimente alimentare si preparate dietetice
pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru bebeluși, suplimente alimentare
pentru animale, aditivi nutriționali pentru
hrana animalelor, de uz medical, agenți de
administrare sub formă de pelicule solubile
care facilitează administrarea de suplimente
alimentare, agenți de eliberare sub formă
de învelișuri de medicamente care facilitează
eliberarea suplimentelor nutritive, preparate
albuminoase de uz medical, alimente pe bază
de albumină de uz medical, alge roșii marine
de uz medical, alimente dietetice adaptate
pentru bolnavi, alimente dietetice de uz medical,
alimente dietetice pentru utilizare în nutriția
clinică, alimente omogenizate adaptate pentru
uz medical, alimente pentru diabetici (produse
speciale), alimente pentru regimuri alimentare
sub supraveghere medicală, alimente uscate

prin înghețare adaptate pentru uz medical,
amestec de băuturi nutritive pentru înlocuirea
unei mese, amidon utilizat în scopuri nutritive,
ceaiuri antiastmatice, antioxidanți, antioxidanți
care conțin enzime, antioxidanți de uz dietetic,
antioxidanți de uz medicinal, antioxidanți derivați
din miere, antioxidanți obținuți din surse
vegetale, apă de melisă pentru uz farmaceutic,
îndulcitori dietetici de uz medical, îndulcitori
artificiali adaptați pentru diabetici, infuzii dietetice
de uz medical, glucoză utilizată ca aditiv
alimentar de uz medical, fibre din semințe de in
măcinate destinate utilizării ca supliment dietetic,
fibre dietetice care ajută digestia, fibre dietetice,
extract din scoarță de uz nutraceutic, dropsuri
cu supliment de zinc, dietetice (substanțe -
de uz medical), diastaze de uz medical, copii
mici (alimente pentru -), ceaiuri de slăbit de uz
medical, ceai medicinal, ceai artificial (de uz
medicinal), carne uscată prin înghețare adaptată
pentru uz medical, capsule cu ulei din ficat de
cod, capsule pentru slăbit, băuturi îmbogățite
cu vitamine de uz medical, băuturi pe bază de
vitamine, băuturi dietetice pentru bebeluși de uz
medical, băuturi dietetice de uz medical, băuturi
(suplimente dietetice), bomboane de uz medical
bogate în calciu, batoane care înlocuiesc o
masă, ca supliment nutritiv, pentru sporirea
energiei, înlocuitori dietetici ai zahărului de uz
medical, înlocuitori de zahăr pentru diabetici,
pâine pentru diabetici, adaptată în scopuri
medicale, pâine de uz terapeutic îmbogățită
cu vitamine, pâine cu conținut scăzut de
sare de uz medical, preparate cu vitamina a,
preparate cu minerale și vitamine, preparate cu
lizină, preparate cu factor lipotrop, preparate cu
amestec de vitamine, preparate care asigură
organismului vitaminele și microelementele
necesare, preparate alimentare dietetice de
uz medical, poțiuni medicinale, polen de
albine pentru uz ca supliment alimentar în
dietă, polen de albine de uz nutraceutic,
plasturi cu suplimente de vitamine, pilule
pentru slăbit, picături de ulei din ficat de
cod, picături cu vitamine, nutraceutice utilizate
ca supliment dietetic, nectar de fructe pentru
diabetici, adaptat pentru uz medical, mentă
de uz farmaceutic, lăptișor de matcă de uz
medical, lactoză, L-carnitină pentru pierdere în
greutate, preparate cu vitamina B, preparate
cu vitamina C, preparate cu vitamina D,
preparate de uz medical pentru inhibarea
apetitului, preparate dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, preparate dietetice pentru
copii, preparate dietetice și alimentare, preparate
folosite ca aditivi la alimente pentru consum
uman (medicinale), preparate multivitaminice,
preparate nutraceutice de uz terapeutic sau
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medical, preparate pe bază de vitamine sub
formă de suplimente alimentare, preparate
pentru stimularea apetitului, preparate pentru
suprimarea apetitului, produse de panificație
pentru diabetici, produse derivate din procesarea
cerealelor pentru uz dietetic sau medical,
produse dietetice de cofetărie adaptate pentru
scopuri medicale, produse dietetice pentru
invalizi, produse neutraceutice de uz uman,
scoarță folosită în scopuri nutraceutice,
substanțe dietetice pentru bebeluși, substituți
alimentari sub formă de prafuri, sucuri de
fructe pentru diabetici, adaptate pentru uz
medical, suplimente alimentare, suplimente
alimentare alcătuite în principal din magneziu,
săruri de ape minerale, suplimente alimentare
alcătuite în principal din calciu, suplimente
alimentare alcătuite în principal din fier,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare cu acid folic, suplimente alimentare
cu efect cosmetic, suplimente alimentare cu
isoflavone de soia, suplimente alimentare
lichide, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare pe bază de albumină,
suplimente alimentare pe bază de cărbune
activ, suplimente alimentare pe bază de drojdie,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente alimentare pe bază de germeni
de grâu, suplimente alimentare pe bază de
glucoză, suplimente alimentare pe bază de
lecitină, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de minerale, suplimente alimentare pe
bază de polen, suplimente alimentare pe bază
de propolis, suplimente alimentare pe bază de
pudră de acai, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe
bază de ulei de semințe de in, suplimente
alimentare pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare pentru îmbunătățirea
formei fizice și a rezistenței, suplimente lichide
cu vitamine, suplimente dietetice și nutritive,
suplimente dietetice sub formă de prafuri
pentru băuturi, suplimente dietetice sub formă
de prafuri cu arome de fructe, suplimente
dietetice pentru oameni, altele decât cele
de uz medical, suplimente dietetice pentru
oameni și animale, suplimente dietetice pentru
copii mici, suplimente dietetice pentru controlul
colesterolului, suplimente dietetice pentru
consumul uman, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui amestec
pudră pentru băuturi, suplimente dietetice pe
bază de grâu, suplimente dietetice pe bază
de cazeină, suplimente dietetice din polen de
pin, suplimente dietetice de proteine sub formă
de praf de proteine, suplimente dietetice cu

proteine de soia, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice care conțin
oligoelemente, suplimente dietetice care conțin
aminoacizi, suplimente dietetice alimentare
folosite pentru post modificat, suplimente cu
vitamine utilizate în dializa renală, suplimente
antioxidante, suplimente alimentare sub formă
de prafuri de spori de ganoderma lucidum,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine, suplimente alimentare realizate în
principal din minerale, suplimente alimentare
proteice, tablete de vitamine efervescente,
tablete de vitamine, suplimente vitaminice și
minerale, suplimente proteice sub formă de
shake-uri, suplimente proteice pentru animale,
suplimente probiotice, suplimente prebiotice,
suplimente pe bază de vitamine, suplimente
pe bază de plante pentru persoanele cu
nevoi dietetice speciale, suplimente pe bază
de plante, suplimente nutritive sub formă de
prafuri pentru băuturi, de tip instant, suplimente
nutritive pe bază de alginat, suplimente
nutritive nu de uz medical, suplimente nutritive
minerale, suplimente nutritive fortifiante, care
conțin preparate parafarmaceutice, utilizate
profilactic și pentru persoanele în convalescență,
suplimente nutritive care conțin în principal zinc,
suplimente nutritive care conțin în principal
magneziu, suplimente nutritive care conțin în
principal fier, suplimente nutritive care conțin
în principal calciu, suplimente nutritive care
conțin extracte de ciuperci, suplimente nutritive,
suplimente naturale dietetice pentru tratamentul
claustrofobiei, suplimente minerale dietetice de
uz uman, suplimente medicinale pentru hrana
animalelor, suplimente lichide din plante, zahăr
dietetic de uz medical, zahăr de uz medical,
vitamine și preparate cu vitamine, vitamine
pentru perioada prenatală, vitamine gumate,
preparate cu vitamine , ulei din ficat de cod, ulei
de pește pentru scopuri medicale.

───────
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(210) M 2021 06395
(151) 02/09/2021
(732) AQUATOR TRANSILVANIA S.R.L.,

STR. SOMEȘULUI, NR. 1C, SAT
FLOREŞTI, JUD. CLUJ, COMUNA
FLOREŞTI, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU NR. 21, AP.1, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Aquator Sisteme
de tratare a apei

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08

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

clase:
11. Filtre pentru apa potabilă, instalații de filtrare
a apei, aparate de filtrare a apei, filtre de
purificare a apei, instalații de purificare a apei,
aparate și mașini pentru purificarea apei.
35. Publicitate și marketing, servicii de comerț
online și offline cu produsele din clasa 11 filtre
pentru apa potabilă, instalații de filtrare a apei,
aparate de filtrare a apei, filtre de purificare a
apei, instalații de purificare a apei, aparate și
mașini pentru purificarea apei.
39. Transportul și livrarea bunurilor, transportul
de mărfuri, ambalarea bunurilor, depozitarea de
bunuri, distribuirea apei, împachetarea bunurilor.

───────

(210) M 2021 06396
(151) 02/09/2021
(732) SC PRAXIS AUTOMATION

TECHNOLOGY ENGINEERING
AND COMMISSIONING SRL, STR.
PORTULUI NR. 56B, JUD. GALAŢI,
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

PATEC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.03.04; 26.11.08;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08

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

clase:
42. Activităţi de testări şi analize tehnice,
consultanţă în domeniul echipamentelor de
calcul (hardware), consultanţă şi furnizare de alte
produse software, editare de programe, activităţi
legate de bazele de date (reconstituirea bazelor
de date), activităţi de arhitectură, inginerie şi
servicii de consultanţă tehnică legate de acestea.

───────

(210) M 2021 06397
(151) 02/09/2021
(732) SMARTEPIL SRL, STR. SUCEVIŢA

NR. 14, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
051244, ROMANIA

(540)
SMARTEPIL

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

44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni.

───────
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(210) M 2021 06398
(151) 02/09/2021
(732) ASOCIATIA PROFESIONALA

VITIVINICOLA DEALUL MARE,
NR. 472, BL.CAMERA 3, CORP
C4, COMUNA GURA VADULUI,
JUD. PRAHOVA, GURA VADULUI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN,
AVRAM IANCU, NR. 48A, SCARA
B, AP. 10, JUD. BRASOV, BRASOV,
500085, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
DEALU MARE

PESTE ASTEPTARI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vinuri cu denumire de origine controlata
dealu mare.
39. Servicii de turism vitivinicol (organizarea de
călătorii).
41. Organizarea si coordonarea de evenimente
de degustare de vinuri in scopuri educative si/
sau recreative.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 06399
(151) 02/09/2021
(732) SC DOMENIILE BLAGA SRL,

SAT FINTEŞTI NR. 435, JUDEŢUL
BUZĂU, COMUNA NĂENI, BUZĂU,
ROMANIA

(540)
DOMENIILE BLAGA

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

33. Vinuri.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou.

───────

(210) M 2021 06400
(151) 02/09/2021
(732) VASILE-ADRIAN SOLOMEȘ, STR.

23 NR. 82, JUDEŢ MARAMUREŞ,
TAUTII-MAGHERAUS, 437345,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

THE GREEN PROJECT
knowledge at work

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.03.14; 26.11.01

(591) Culori revendicate:verde (PANTONE
7495C), negru (PANTONE Black C)

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

35. Distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
organizarea de trageri la sorți cu premii în
scopuri promoționale, gestionare de programe
de loializare, de stimulare sau promotionale
pentru clienţi.
39. Depozitare de deșeuri, servicii de
depozitare, umplerea mașinilor și a
containerelor, transport și depozitare, colectarea
de deşeuri comerciale, ambalare de produse
în containere, colectare de produse reciclabile,
colectare şi transport de deşeuri electronice,
manipularea containerelor, ridicare de bene
pentru deşeuri, servicii de colectare a deşeurilor
menajere (transport).

───────
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(210) M 2021 06401
(151) 02/09/2021
(732) MIHAIL AURELIAN CIOCAN, STR.

AMIRAL CONSTANTIN BALESCU
NR. 20, SC. A, AP. 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ŞCOALA DE DICŢIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 22.01.25

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

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

───────

(210) M 2021 06402
(151) 02/09/2021
(732) PROMOTIS ID SRL, BD. BRAILEI

NR. 9, BL. 9, AP. 4, JUDEŢ
VRANCEA, FOCŞANI, 620220,
VRANCEA, ROMANIA

(540)
PROMOTIS

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

35. Servicii de agenție de publicitate.

───────

(210) M 2021 06403
(151) 02/09/2021
(732) MIHAI BUCSAN, STR. NUCULUI,

NR.3, SAT GEAMANA, JUD.
ARGES, BRADU, 117178, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

Society Corporation
since 2021

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.11.05

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
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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.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2021 06404
(151) 02/09/2021
(732) ASOCIATIA PROFESIONALA

VITIVINICOLA DEALUL MARE,
SAT GURA VADULUI NR. 472,
BL.CAMERA 3, CORP C4,
JUDETUL PRAHOVA, GURA
VADULUI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SCARA
B, AP. 10, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, 500085, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

DEALU MARE Peste Așteptări

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.01.04; 06.01.02

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

33. Vinuri cu denumire de origine controlata
dealu mare.
39. Turism vitivinicol (transport).
41. Organizarea si coordonarea de evenimente
de degustare de vinuri in scopuri educative si/
sau recreative.
43. Servicii de furnizare de alimente si bauturi,
cazare temporara.

───────
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(210) M 2021 06405
(151) 02/09/2021
(732) Borislav Covali Lepei, ALEEA

POIENITEI NR.1, AP.7, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, 300458, TIMIȘ,
ROMANIA
Halina Mariana Covali Lepei,
ALEEA POIENITEI NR.1, AP.7,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
300458, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
HALLINA

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

41. Divertisment, activitati sportive si culturale,
servicii de divertisment, servicii de compozitie
muzicala, pictura pe fata.

───────

(210) M 2021 06406
(151) 02/09/2021
(732) MANAT MAGNUM SRL, STR.

EROU IANCU NICOLAE, NR.
52-54, VILA A5, ET. 1, CAM. 3,
COMPLEX CLIMA, JUDETUL
ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

(540)
Kathmandu

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

43. Servicii de restaurante (servirea mesei).
───────

(210) M 2021 06407
(151) 02/09/2021
(732) SC RHV TRUCKS SPEDITION

SRL, BLD. 22 DECEMBRIE,
NR.37A, CLĂDIREA CEPROMIN,
PARTER, CAMERA 14, JUDETUL
HUNEDOARA, DEVA, 330166,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

RHV TRANSPORT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2021 06408
(151) 02/09/2021
(732) SC ENERGIEA CANDLE SRL,

STR. CHILIA VECHE, NR 5,
BL TD17, AP 59, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

IZIAPHARM farmacie
pentru trup si suflet

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 02.09.14; 05.03.20;
11.03.07

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, preparate cosmetice pentru băi,
preparate cosmetice pentru slăbit, cosmetice,
cosmetice pentru copii, loţiuni pentru păr, luciu
pentru buze, rujuri, preparate fitocosmetice,
preparate pentru ras, preparate pentru bronzare
(produse cosmetice), preparate pentru protecţia
solară, apă de toaletă, soluţii vaginale pentru
igiena personală sau cu rol de dezinfectant.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, dezinfectante, fungicide, ierbicide.
35. Oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, markening, publicitate online pe
o reţea de calculatoare furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntu, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru preparatele

sanitare şi veterinare şi pentru proviziile
medicale, publicitate, vanzare online de produse
farmaceutice.

───────

(210) M 2021 06409
(151) 02/09/2021
(732) ELA FOUNDATION S.R.L, ŞOS.

IANCULUI NR. 5, CAMERA 1, BL.
110, SC. B, ET. 12, AP.98, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

ACADEMIA DE NUTRITIE
SANATATE, TE IUBESC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.01; 02.03.23; 20.07.02

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

41. Educație, instruire, instruire în domeniul
medical, instruire în domeniul nutritiei,
publicare de publicații medicale, servicii de
formare profesională în domeniul medical
(instruire), consiliere în materie de pregătire
medicală (instruire), organizare de conferințe și
simpozioane în domeniul medical, organizarea
şi susţinerea de seminarii, organizare și
coordonare de evenimente educaționale,
publicare de lucrări științifice privind tehnologia
medicală, furnizarea de instruire online, furnizare
de cursuri de instruire în domeniul medical,
furnizare de cursuri de educație continuă
în domeniul nutritiei, furnizarea de tutoriale
online, publicarea de materiale multimedia online
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cu excepţia celor publicitare, coordonare de
seminarii de instruire pe probleme medicale,
publicare de texte medicale, publicarea online a
cărţilor şi jurnalelor electronice, furnizarea online
de publicaţii electronice, nedescărcabile.

───────

(210) M 2021 06410
(151) 02/09/2021
(732) PIRAMID INTERNATIONAL SA,

ȘOSEAUA DE CENTURĂ NR. 2-8,
JUDEŢ ILFOV, BRAGADIRU, 1,
ILFOV, ROMANIA

(540)
Aqua Delta

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

32. Băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi nealcoolice din fructe şi
sucuri de fructe, băuturi pentru sportivi, băuturi
care conţin vitamine, băuturi nealcoolice cu
aromă de ceai, băuturi nealcoolice care conţin
sucuri de fructe, băuturi răcoritoare cu aromă
de fructe, băuturi răcoritoare cu conţinut caloric
scăzut.

───────

(210) M 2021 06411
(151) 02/09/2021
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
CHEFI FARA LIMITE

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

9. Broșuri electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile, clipuri care conțin
înregistrări muzicale descărcabile, clipuri
video preînregistrate, film cinematografic
preînregistrat, filme cinematografice, filme
cinematografice expuse, filme descărcabile,
filme expuse, filme video, fișiere cu imagini
descărcabile, fișiere digitale (podcast), grafică
digitală (software descărcabil), informații cu
privire la jocuri și jocuri de noroc, înregistrări
audio, înregistrări multimedia, înregistrări
muzicale audio care pot fi descărcate, înregistrări

video, descărcabile, cu muzică, înregistrări
video descărcabile, materiale video muzicale
pre-înregistrate, medii descărcabile, podcast-uri
descărcabile, publicații electronice înregistrate
pe suport computerizat, transmisii video,
videoclipuri din filme pre-înregistrate, programe
de calculatoare (software descărcabil), platforme
de software de calculator înregistrate sau
descărcabile, platforme de software de
calculator înregistrat sau descărcabil, programe
de calculator înregistrate, aplicații software de
calculator, descărcabile.
16. Albume, regulamente, reprezentări grafice,
insigne de hârtie, atlase, bannere din
hârtie, cataloage, fluturași publicitari, fluturași
informativi, reviste (publicații periodice), buletine
informative, ziare, broșuri, fotografii, buletine
(materiale tipărite), buletine de știri (materiale
tipărite).
35. Închirieri de spațiu publicitar, publicare
de texte publicitare, intermediere publicitară,
publicare de materiale publicitare, difuzarea
de materiale publicitare, închiriere de spații
publicitare, furnizare de spații publicitare,
redactare de texte publicitare, difuzare de
anunțuri publicitare, producție de clipuri
publicitare, realizare de materiale publicitare,
furnizare de servicii publicitare, concepere
de logouri publicitare, producție de material
publicitar vizual, închiriere de spațiu publicitar
online, închirieri de spațiu publicitar pe internet,
prezentare de produse în scop publicitar,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
servicii de difuzare de materiale publicitare,
publicare de materiale și texte publicitare,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
difuzarea de anunțuri publicitare și anunțuri
comerciale, realizare de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, închiriere de
panouri de afișare (panouri publicitare), servicii
publicitare de tip ""pay per click"", închiriere
de timp publicitar în mijloacele de comunicare,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar pe
internet, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, publicitate radio și
de televiziune, abonament la un canal de
televiziune, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio și
televiziune, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, închiriere spațiu publicitar,
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închirierea minutelor publicitare și a presei,
servicii publicitare și de promovare, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, închiriere de panouri
publicitare digitale, servicii de editare de texte
publicitare, distribuire de mostre în scopuri
publicitare, realizare de anunțuri publicitare
pentru terți, producție de clipuri publicitare pentru
radio, organizare și realizare de evenimente
publicitare, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, închiriere de spațiu publicitar
pe site-uri web, organizare de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizare pe internet,
organizare de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, punere la dispoziție
și închiriere de spații publicitare, pregătire
și prezentare de reclame audiovizuale în
scopuri publicitare, prezentare de produse și
servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, servicii publicitare
pentru crearea identității de brand pentru alte
persoane, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
închiriere de orice tip de materiale publicitare
sau de prezentare comercială, servicii publicitare
cu privire la crearea identității corporative și de
brand, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, producție de reclame radio, productie
de publicitate televizata si radiofonica, publicitate
și reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
publicitate și marketing, informații de marketing,
marketing pe internet, studii de marketing,
campanii de marketing, servicii de marketing,
marketing de produse, marketing direct,
marketing digital, consultanță în marketing
comercial, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și marketing online,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
cercetarea de piață și studii de marketing,
servicii de marketing promoțional folosind
mijloace audiovizuale, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de relaţii media, abonament
la un pachet media de informații, sondaje de
opinie, servicii de telemarketing, producție de
emisiuni de teleshopping, producție de programe
de teleshopping, publicitate online, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate și
reclamă.

38. Difuzarea la radio și televiziune, difuzare de
filme prin televiziune, difuzare de programe de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe prin satelit, servicii de
difuzare prin cablu, difuzare de programe prin
radio, difuzare de televiziune prin satelit, difuzare
prin satelit și cablu, difuzare de informații prin
intermediul televiziunii, servicii de difuzare pe
pagini web, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, difuzare de programe radio
și de televiziune, difuzare de programe video
și audio prin internet, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
difuzare de material audio și video pe internet,
servicii de difuzare referitoare la televiziunea
prin protocol de internet (iptv), difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
transmisie de podcasturi, transmisie de informații
online, furnizarea de forumuri online, furnizarea
accesului la conținut multimedia online, furnizare
de camere de chat online pentru rețelele sociale.
41. Divertisment televizat, divertisment
radiofonic, servicii de divertisment, divertisment
pe internet, divertisment on-line, divertisment
muzical, divertisment, organizare de
divertisment muzical, organizarea concursurilor
de divertisment, divertisment de radio și
televiziune, educație, divertisment și sport,
activități sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de publicații electronice,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile,
servicii de videotecă, proiecție de filme video,
producție de filme video, producție de înregistrări
audio și video pe suporturi audio și video,
producție audio și video și fotografie, servicii
de editare audio și video, publicare de texte
altele decât cele publicitare, publicare online
de ziare electronice, producție de televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, seriale de televiziune prin
satelit, producție de spectacole de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de programe de televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producții
de film, televiziune și radio, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
producție de programe de divertisment pentru
televiziune, închirirere de ehipament de iluminat
pentru televiziune, servicii de producție de
programe de televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
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pe canale de televiziune cu plată, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de programe tv, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori, organizarea de
concursuri televizate, audiție pentru concursuri
televizate de talente, organizarea de concursuri
în domeniul educație sau divertisment, servicii
de reporteri de știri, furnizare de programe
televizate de știri, divertisment de natura
emisiunilor de știri televizate.
42. Programare de software pentru publicitate
online, proiectare de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
găzduirea site-urilor (site-uri web), platforma
ca serviciu (paas), controlul calităţii, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire de servere, găzduire de conținut digital,
software ca serviciu (saas).

───────

(210) M 2021 06414
(151) 02/09/2021
(732) BANQUE BANORIENT FRANCE

S.A. SUCURSALA ROMÂNIA, B-
DUL UNIRII, NR. 66, BL. K3, ET. S
+P+M, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)
BANORIENTFR

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

9. Carduri bancare codificate, carduri bancare
cu codificare magnetică, carduri magnetice
codate, carduri bancare tipărite (codificate),
carduri de numerar (magnetice), carduri
de credit magnetice, carduri magnetice de
plată, carduri de debit codificate magnetic,
software de comunicare pe calculator care
permite clienț ilor să acceseze informații
referitoare la conturi bancare și să efectueze
tranzacții bancare, terminale computerizate
pentru uz bancar, carduri multifunctionale pentru
servicii financiare, carduri codificate utilizate

pentru tranzacțiile financiare efectuate prin
transfer electronic, programe de calculator
pentru aspecte financiare, software de
calculator pentru gestionarea tranzacțiilor
financiare, software de calculator pentru
crearea de modele financiare, terminale pentru
plăți electronice, terminale securizate pentru
tranzacții electronice, terminale pentru carduri
de credit, terminale pentru puncte de vânzare,
terminale pentru procesarea electronică de plăți
efectuate cu card de credit, terminale pentru
puncte de desfacere.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
activități publicitare, în special cu privire la
rețele de telematică și de telefonie, compilare
și analiză de informații și date cu privire la
managementul afacerilor, întocmire și analiză
de situații financiare pentru afaceri, analiză
economică în scopuri de afaceri, analiza
afacerilor comerciale, servicii de comerţ.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii bancare cu numerar, cec și ordine de
plată, planificare financiară, schimb de bani,
servicii de informare, consiliere și consultanță
financiară, tranzacții și transferuri financiare,
servicii de plată, servicii de împrumut, de
credit și leasing financiar, subscrieri financiare
și emisiuni de titluri de valoare (banking de
investiții), furnizare de opțiuni multiple de plăți
prin intermediul terminalelor electronice operate
de clienți disponibile la punctele de vânzare
cu amănuntul, procesare de plăți electronice,
procesarea de tranzacții cu card de debit pentru
terți, realizare de tranzacții financiare, servicii cu
privire la cardurile de credit și de numerar, servicii
de plată a facturilor, servicii de plată furnizate
prin intermediul dispozitivelor și aparatelor de
telecomunicație fără fir, servicii de transfer de
bani cu ajutorul cardurilor electronice, tranzacții
electronice cu carduri de credit, asigurări, afaceri
imobiliare, garanție bancară ipotecară, strângere
de fonduri și sponsorizare financiară, furnizarea
de cartele preplătite și jetoane de valoare,
servicii de asigurare, servicii de evaluare,
servicii imobiliare, servicii de depunere în casete
valorice.

───────
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(210) M 2021 06415
(151) 02/09/2021
(732) ALEXANDRU-VLAD

ANDRONESCU, STR. TELEGA
NR. 6, BL. TRONSON C, ET. 1,
AP. 11, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Athletic Care Center
ACTIVE RECOVERY CLINIC

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.01

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

clase:
35. Managementul afacerilor sportivilor, servicii
de relaţii media, managementul afacerilor pentru
manifestări sportive (pentru terți), promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive.
36. Servicii de consultanță financiară, servicii de
consiliere și consultanță financiară, servicii de
informare și consultanță financiară, servicii de
asigurare în domeniul sportului.
44. Servicii de medicină sportivă, consiliere în
materie de sănătate, servicii de fizioterapie,
servicii de consiliere psihologică în domeniul
sporturilor, servicii de tratament medical, servicii
de furnizare de informații medicale, furnizare de
informații și noutăți în domeniul medicinei, masaj
în domeniul sporturilor, furnizare de servicii de
asistență medicală la evenimente sportive.
45. Servicii de soluționare alternativă a
litigiilor (servicii juridice), servicii de informare,
consultative și de consultanță referitoare la
probleme juridice.

───────

(210) M 2021 06416
(151) 02/09/2021
(732) VALVIS HOLDING SA, STR.

ION SLATINEANU, NR. 20, ETAJ
1, CAMERA 307, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
WET HARD SELTZER

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

33. Băuturi alcoolice care conţin apă seltzer.
───────

(210) M 2021 06417
(151) 02/09/2021
(732) SIDEPO GLOBAL SRL, SOS.

AMARA NR. 19, HALA C10,
DEPOZIT NR. 7, JUDEŢ IALOMIŢA,
SLOBOZIA, IALOMIȚA, ROMANIA

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

(540)

cameleon TE SCHIMBĂ
DUPĂ SEZON

(531) Clasificare Viena:
03.11.10; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii pentru haine, servicii de
publicitate referitoare la îmbrăcăminte, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole
de îmbrăcăminte, vânzare cu amănuntul de
carduri preplătite ale terților pentru cumpărare de
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călători, distribuţie
en gros sau en detail de haine şi produse
vestimentare sau accesorii vestimentare.,
transport articole de îmbrăcăminte, depozitarea
articolelor de îmbrăcăminte, depozitarea și
păstrarea articolelor de îmbrăcăminte, servicii
caritabile, și anume distribuire de îmbrăcăminte,
împachetarea articolelor de îmbrăcăminte în
vederea transportării.

───────

(210) M 2021 06418
(151) 02/09/2021
(732) VALVIS HOLDING SA, STR.

ION SLATINEANU, NR. 20, ETAJ
1, CAMERA 307, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
WET MINTY LIME

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

33. Băuturi alcoolice care conţin apă seltzer.
───────

(210) M 2021 06419
(151) 02/09/2021
(732) ADX HOLDINGS PTE. LTD.,

238A, THOMSON ROAD, #25-07,
NOVENA SQUARE, SINGAPORE,
307684, SINGAPORE

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

(540)

SWAP
(300)

Prioritate invocată:
90674208/27-04-2021/US

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.07.25

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

9. Software de calculator descărcabil pentru
cumpărarea, vânzarea, trimiterea, primirea,
schimbarea și tranzacționarea criptomonedelor,
monedelor digitale, monedelor virtuale,
monedelor activate prin tehnologia blockchain
și a activelor aferente, software de calculator
descărcabil pentru tranzacții în criptomonede,
monede digitale, monede virtuale, monede
activate prin tehnologia blockchain și a activelor
aferente ce folosesc tehnologia blockchain,
contracte inteligente și tehnologii conexe.
42. Furnizare de software online, nedescărcabil,
pentru cumpărarea, vânzarea, trimiterea,
primirea, schimbarea și tranzacționarea
criptomonedelor, a monedelor digitale, a
monedelor vituale, a monedelor activate prin
tehnologia blockchain și a activelor aferente,
furnizare de software nedescărcabil, online, ce
permite tranzacțiile în criptomonede, monede
digitale, monede virtuale, a monedelor activate
prin tehnologia blockchain și a activelor aferente
ce folosesc tehnologia blockchain, contracte
inteligente și tehnologii conexe.

───────
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(210) M 2021 06420
(151) 02/09/2021
(732) AGROMAD CROPS SRL, STR.

GĂRII, NR. 188, CAMERA 5,
JUDETUL DAMBOVITA, SAT
CONŢEŞTI, COMUNA CONŢEŞTI,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

USTUROI DE DĂRĂȘTI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.15; 29.01.15; 05.09.06

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#127D00, #5CE600), rosu (HEX
#FF0000), galben, albastru, alb

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

29. Usturoi conservat, unt cu usturoi, pastă cu
usturoi, creme tartinabile pe bază de usturoi.
30. Usturoi măcinat (condimente), piure de
usturoi, praf de usturoi (condimente), usturoi
tocat (condiment), suc de usturoi, sos de usturoi
(alioli), usturoi prelucrat destinat utilizării sub
formă de condiment.
31. Usturoi crud, usturoi neprelucrat, usturoi
proaspăt, usturoi, proaspăt, usturoi verde
proaspăt.

───────

(210) M 2021 06422
(151) 02/09/2021
(732) ELENA-MADALINA FILOTI, SAT

CHEIA NR. 652D, JUDETUL
PRAHOVA, COMUNA MANECIU,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

CABANA VARFUL
Ciucas est. 1937

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 03.04.07

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

clase:
29. Carne si produse din carne, carne
proaspata, carne de oaie, carne de porc,
carne de vita, carne de manzat, carne
congelată, carne tocată, carne procesată, carne
conservată, carne feliată, produse din carne
congelate, produse din carne procesată, carne
deshidratată, carne sărată, carne uscata, carne
ambalată, carne preparată, carne afumată,
produse din carne preparate, extracte si
concentrate de carne, cârnaţi, slanina, mezeluri,
salam, pastrame, specialități afumate: kaizer,
costiță, șuncă, piept, bacon, mușchi, ceafă,
cotlet, învelișuri pentru cârnați, carne pentru
cârnați, pastă de carne, pateuri din carne, aspic
de carne, carne uscată sfărâmată, conserve
de carne, umplutură de carne, ficat, măruntaie,
bucăți de carne, feluri de mâncare preparate
din carne sau în care predomină carnea,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri congelate care
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conțin în principal carne, gustări pe bază
de carne, aperitive congelate constând în
principal din carne, babic, ghiuden, cârnați
de oaie, pastramă de oaie, produse lactate,
branza de burduf, smantana, produse lactate
tartinabile, branzeturi ca de exemplu: telemea
oaie, telemea vacă, telemea capră, telemea
bivoliță, urdă, caș, cascaval, cașcaval afumat,
cașcaval maturat, lapte, brânză, crinta, uleiuri și
grăsimi comestibile, fructe și legume conservate,
dulcețuri, compoturi, dulceață de afine, mure,
bujor de munte, zmeură.
30. Șerbet, șerbeturi (produse de cofetărie),
șerbet de zmeură, cafea, cacao, lămâie.
32. Șerbeturi din fructe (băuturi).
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), băuturi
alcoolice pre-amestecate, băuturi spirtoase,
afinată, bujorată, zmeurată, țuică, palincă,
murată.
35. Regruparea în avantajul terților a produselor
desemnate in clasele 29, 30, 32, 33 pentru
a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de comerț
în spațiu fizic și online, cu amănuntul sau cu
ridicata în legătură cu produsele desemnate
in clasele 29, 30, 32, 33, servicii de vanzare
cu amanuntul printr o retea de magazine
proprii, prezentarea produselor desemnate în
clasele 29, 30, 32, 33 prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, lucrări de birou, servicii de
marketing, publicitate și promovare, coordonare,
pregătire și organizare de expoziții, târguri
comerciale și prezentări în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de programe de fidelizare
a clienților în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare, gestionare de programe de
loializare, de stimulare sau promoționale pentru
clienți, publicitate, administrarea afacerilor,
administrarea afacerilor în sistem de franciză.
43. Servicii de unităţi de cazare, cazare
temporară, rezervări la pensiuni, servicii de
pensiune, rezervări pentru cazarea temporară,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii de
restaurant, servicii de bar, servicii de cafenea,
servicii de bufet, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, servicii de catering, servicii oferite de un
restaurant, servicii de restaurant cu autoservire,
pregătirea și furnizarea de alimente și băuturi

destinate consumului imediat, servicii de cantină,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii oferite de rotiserii, servicii ale
bistrourilor, servicii de self-service restaurant,
servicii oferite de snack-baruri, servicii oferite
de fast-fooduri, furnizare de alimente și băuturi
dintr-o rulota mobila, furnizarea de spaţii pentru
organizarea de evenimente.

───────

(210) M 2021 06423
(151) 02/09/2021
(732) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,

KONSALTING I PROMET
SPEKTAR DOO GORNJI
MILANOVAC, RUDNIČKA BB,
GORNJI MILANOVAC, 32300,
SERBIA

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

(540)
BS-M

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

16. Foi, folii și pungi de plastic pentru împachetat
și ambalat, folii de plastic pentru ambalare
alimente, folii din plastic utilizate ca ambalaje
pentru alimente, foi de plastic pentru împachetat
și ambalat alimente, pungi universale de plastic,
pungi din plastic pentru depozitarea alimentelor,
pentru uz casnic, material plastic pentru ambalat.
17. Folie din plastic pentru împachetare,
protecție sau umplere, material de capitonat
din materiale plastice, materiale de ambalare,
etanșare și izolare.
29. Învelişuri pentru cârnaţi, naturale sau
artificiale, învelişuri artificiale pentru brânză
topită.
31. Învelişuri artificiale pentru hrana animalelor
de companie.

───────


