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

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 04222 03/06/2021 VIRGIL - AURELIU GĂTĂIANȚU VIRGIL IANȚU

10 M 2021 04358 03/06/2021 PETRICA MARIAN VASILE Blessed

11 M 2021 04359 03/06/2021 AVANT AND PARTNERS SRL Kebabito

12 M 2021 04360 03/06/2021 ZENYTH PHARMACEUTICALS
SRL

Hello Sănătate TV

13 M 2021 04361 03/06/2021 CREATIVE EYE S.R.L. litoralulromanesc.ro

14 M 2021 04362 03/06/2021 SC GLORY TO TRUCK SRL EKER

15 M 2021 04363 03/06/2021 SIRLANDIA SRL Qmax

16 M 2021 04364 03/06/2021 DIMITRIOS JOSEF MOUSTOS LAMPERO

17 M 2021 04365 03/06/2021 SC KLINTENSIV SRL iKuratenie

18 M 2021 04366 03/06/2021 AVIVA COSMETICS SRL INFINITUM by Romanița Iovan

19 M 2021 04367 03/06/2021 RALUCA ANDREEA DINU SWEET O'CLOCK Dulce la fix

20 M 2021 04368 03/06/2021 UNIVERSAL PAZĂ ȘI
PROTECȚIE S.R.L.

UNIVERSAL PAZĂ ȘI
PROTECȚIE S.R.L.

21 M 2021 04369 03/06/2021 VALEA IZVOARELOR
PROPERTIES SRL

SENIOR VILLAGE Viata buna
incepe acum

22 M 2021 04370 03/06/2021 SC ALEXDI IMPEX SRL CristoLact Brașov Lapte din
ferma proprie Autentic din
Transilvania

2 M 2021 04261 31/05/2021 S.C. ECOM S.R.L. ECOm

3 M 2021 04348 03/06/2021 ANDREEA ELEONORA TOLAN NOAR

4 M 2021 04349 03/06/2021 PETRU-PAUL WEIS P Paul Weis

5 M 2021 04351 03/06/2021 ALPIN CONSTRUCT SRL Alpin Construct

6 M 2021 04353 03/06/2021 KANLUX LIGHTING SRL Kanlux

7 M 2021 04355 03/06/2021 MIHAI OCTAVIAN SĂCUI FAIX JACQUES

8 M 2021 04356 03/06/2021 KODIAC CAPITAL IFN SA KIFN

9 M 2021 04357 03/06/2021 BRING TRADE SRL AMG
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(210) M 2021 04222
(151) 03/06/2021
(732) VIRGIL - AURELIU GĂTĂIANȚU,

STR. DR. IACOB FELIX NR.
16, SECTOR 1, BUCUREȘTI ,
ROMANIA

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

(540)
VIRGIL IANȚU

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii, vinuri.
41. Servicii de divertisment, și anume,
spectacole live și televizate, servicii de
divertisment furnizate prin internet, televiziune,
radio, satelit și mass-media, servicii de producție
de filme, teatru, radio, înregistrări audiovizuale și
programe de televiziune, divertisment, de forma
unei serii de emisiuni de televiziune, divertisment
de forma unei serii de spectacole de comedie de
televiziune, divertisment sub formă de emisiuni
de știri de televiziune, servicii de editare
muzicală, servicii de editare video, înregistrare
și producție audio, producție de discuri și
muzică, servicii de studiouri de înregistrare,
servicii de editare pentru publicații, furnizarea
de facilități pentru activități recreative pentru
terți, tabere recreative, servicii de parc recreativ,
parcuri de distracții, expoziții de artă, instruire
în domeniul dansului, coregrafie, realizare de
producții teatrale, parcuri tematice, studiouri de
dans, studiouri de teatru, studiori de muzică,
muzee, servicii de divertisment, și anume,
furnizarea de podcast-uri înregistrate, servicii de
divertisment, și anume, furnizarea de informații
și comentarii online cu privire la subiecte
variate, furnizarea de buletine informative prin
diferite canale media, servicii de divertisment,
și anume, furnizarea de muzică, videoclipuri,
emisiuni, filme cinematografice, spectacole de
teatru, preînregistrate, prin internet, furnizarea
unui portal (site-web) de internet cu emisiuni,
concursuri televizate înregistrate, spectacole,
spectacole muzicale, videoclipuri, clipuri de
film, fotografii, piese de teatru, și alte
materiale multimedia și audiovizuale, live sau
preînregistrate, servicii educaționale, și anume
organizarea de cursuri, seminarii, conferințe și
ateliere în domeniul divertismentului.

───────

MORĂRENI NR. 263/B, JUDEŢ
HARGHITA, COMUNA LUPENI,
HARGHITA, ROMANIA

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

(540)

ECOm

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

29. Fructe, ciuperci, legume, nuci şi
leguminoase prelucrate, nucă de cocos
preparată, susan măcinat, stafide, seminţe
comestibile, boabe, boabe de soia preparate,
amestecuri de fructe şi nuci preparate, fructe
uscate, fulgi de cocos, legume uscate, seminţe,
preparate, uleiuri şi grăsimi comestibile, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, paste de fructe şi legume.
30. Sare, mirodenii, arome şi condimente,
cereale procesate, amidon şi produse preparate
din acestea acestora, preparate pentru coapt
şi drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
şi umpluturi dulci, produse apicole respectiv:
miere, lăptișor de matcă pentru alimentatia
umana, fagure brut pentru alimentatia umana,
propolis pentru alimentatia umana, cafea,
ceaiuri, cacao şi înlocuitori ai acestora, cacao,
seminţe de susan (condimente), scorţişoară
(mirodenii), zahăr tos, sare, seminţe de in de
uz culinar (asezonare), boabe de piper, piper
măcinat, boia, seminţe de chimen destinate
utilizării ca mirodenie, lenibahar, usturoi tocat

(210) M 2021 04261
(151) 31/05/2021
(732) S.C. ECOM S.R.L., SAT
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(condiment), cuişoare, bicarbonat de sodiu
alimentar (bicarbonat folosit pentru copt), plante
aromatice (prelucrate), plante aromatice pentru
uz culinar, condimente uscate, mirodenii uscate,
ierburi uscate, amestecuri condimentate, ardei
iuţi uscaţi (condimente), arome şi condimente,
condimente, condimente sub formă de prafuri,
condimente sub formă de pudră, făină, mirodenii
(condimente), piper (condiment), praf de muştar
(condimente), preparate de condimente, sare
cu condimente, seminţe prelucrate folosite ca
şi condiment, ciocolată, vanilie, produse de
cofetărie şi îngheţate, produse de brutărie,
deserturi preparate (produse de cofetărie).
35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare, servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing şi materiale promoţionale, prezentări
de produse şi servicii de afişare a produselor,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentaţiei, regruparea în avantajul terţilor
a fructelor, ciupercilor, legumelor, nucilor
şi leguminoaselor prelucrate, nucilor de
cocos preparate, susanului măcinat, stafidelor,
seminţelor comestibile, boabelor, boabelor de
soia preparate, amestecurilor de fructe şi
nuci preparate, fructelor uscate, fulgilor de
cocos, legumelor uscate, seminţelor, preparate,
uleiurilor şi grăsimilor comestibile, jeleurilor,
dulceţurilor, compoturilor, pastelor de fructe şi
legumelor, sărurilor, mirodeniilor, aromelor şi
condimentelor, seminţelor procesate, amidonului
şi produselelor acestora, preparatelor coapte
şi drojdiei, zahărului, îndulcitorilor naturali,
glazurilor dulci şi umpluturilor, produselor
apicole respectiv: miere, lăptișor de matcă
pentru alimentatia umana, fagure brut pentru
alimentatia umana, propolis pentru alimentatia
umana, cafelei, ceaiurilor, cacauei şi înlocuitori
ai acestora, cacauei, seminţelor de susan
(condimente), scorţişoarei (mirodenii), zahărului
tos, sărurilor, seminţelor de in de uz culinar
(asezonare), boabelor de piper, piperului
măcinat, boielei, seminţelor de chimen destinate
utilizării ca mirodenie, ienibaharului, usturoiului
tocat (condiment), cuişoarelor, bicarbonatului
de sodiu alimentar (bicarbonat folosit pentru
copt), plantelor aromatice (prelucrate), plantelor
aromatice pentru uz culinar, condimentelor
uscate, mirodeniilor uscate, ierburilor uscate,

amestecurilor condimentate, ardeilor iuţi uscaţi
(condimente), aromelor şi condimentelor,
condimentelor, condimentelor sub formă de
prafuri, condimentelor sub formă de pudră, făinii,
mirodeniilor (condimente), piperului (condiment),
prafului de muştar (condimente), preparatelor de
condimente, sărurilor cu condimente, seminţelor
prelucrate folosite ca şi condiment, ciocolatei,
vaniliei, produselor de cofetărie şi îngheţatelor,
produselor de brutărie, deserturilor preparate
(produselor de cofetărie) (exceptând trasnportul
lor) pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, prin magazine
en-gros sau en-detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.
39. Ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
ambalare de produse alimentare, depozitare
de alimente, servicii de ambalare, servicii de
informare, de consiliere şi de rezervare în
legătură cu transportul, transport, împachetare
şi ambalare de bunuri, distribuţie (transport) de
mărfuri pentru vânzarea cu amănuntul.

───────

(210) M 2021 04348
(151) 03/06/2021
(732) ANDREEA ELEONORA TOLAN,

STR. STEJARULUI NR. 23-25, AP.
29, JUD. CLUJ, FLOREŞTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

NOAR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

44. Servicii furnizate de saloane de coafură și
înfrumusețare, coafură, închiriere de aparate
pentru coafarea părului, servicii de sănătate
prin apă (spa), servicii de centre de sănătate,
manichiură.

───────
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(210) M 2021 04349
(151) 03/06/2021
(732) PETRU-PAUL WEIS, STR. MIHAI

VITEAZU NR. 22, AP.3, JUD.
MUREŞ, REGHIN, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

P Paul Weis

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

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

15. Instrumente muzicale: pupitre pentru
partituri si stative pentru instrumente muzicale:
baghete de dirijor.
35. Gestionarea afacerilor comerciale: servicii
de agenţii de import-export, lucrari de birou,
publicitate, regruparea tertilor a produselor din
clasa 15, permiţând consumatorilor să le vadă şi
să le cumpere.

───────

(210) M 2021 04351
(151) 03/06/2021
(732) ALPIN CONSTRUCT SRL,

ȘOSEAUA PRINCIPALĂ NR.10,
LOC. SENDRENI, JUD. GALAŢI,
SENDRENI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

Alpin Construct

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.03; 26.04.16;
29.01.04; 29.01.08

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#00AEEF), negru (HEX #414042)

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

37. Servicii de construcții cu acces prin
intermediul alpinismului utilitar.
42. Expertize structurale cu acces prin
intermediul alpinismului utilitar, efectuare de
inspecție și testare cu acces prin intermediul
alpinismului utilitar.

───────

(210) M 2021 04353
(151) 03/06/2021
(732) KANLUX LIGHTING SRL, STR.

OLTENIŢEI 249, JUD. ILFOV,
POPEŞTI LEORDENI, 077160,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Kanlux

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
286)

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

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

───────
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(210) M 2021 04355
(151) 03/06/2021
(732) MIHAI OCTAVIAN SĂCUI, STR.

EPISCOPIEI NR. 28, AP. 10,
JUDETUL ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(540)

FAIX JACQUES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(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.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 04356
(151) 03/06/2021
(732) KODIAC CAPITAL IFN SA, CALEA

VICTORIEI NR. 2, SC. B, ET. 5,
AP. 23, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

KIFN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
301), verde (Pantone 369)

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

36. Servicii financiare.

(210) M 2021 04357
(151) 03/06/2021
(732) BRING TRADE SRL, STR. GURA

IALOMITEI NR. 12, BL. H33,
SC. A, ET. 3, AP. 8, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

AMG
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători.

───────

(210) M 2021 04358
(151) 03/06/2021
(732) PETRICA MARIAN VASILE,

CALEA VITAN199, BL 52 SC 2
ET 3, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Blessed

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.15

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

25. Îmbrăcăminte, tricoturi (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), fulare (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru copii, îmbrăcăminte pentru
sport, îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte
pentru fete, îmbrăcăminte pentru femei,
broboade (articole de îmbrăcăminte), pălării
de hârtie (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte
impermeabilă pentru navigație, îmbrăcăminte
formală de seară, îmbrăcăminte din
latex, îmbrăcăminte rezistentă la ploaie,
mănuși (articole de îmbrăcăminte), șepci
(articole de îmbrăcăminte), eșarfe (articole
de îmbrăcăminte), cămăși purtate peste

───────
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îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte
brodate, pufoaice (articole de îmbrăcăminte),
trusouri (articole de îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole de
îmbrăcăminte pentru băieți, îmbrăcăminte
impermeabilă pentru vremea rea, pantaloni
scurți (articole de îmbrăcăminte), salopete
scurte (articole de îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte pentru atletism, articole de
îmbrăcăminte pentru ciclism, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
pentru dans, body-uri (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni kaki (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte din catifea, articole
de îmbrăcăminte de ocazie, articole de
îmbrăcăminte pentru teatru, jambiere pentru
genunchi (articole de îmbrăcăminte), costume
din trei piese (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte din imitație de piele,
articole de îmbrăcăminte pentru golf, cu
excepția mănușilor, articole de îmbrăcăminte
purtate în timpul luptelor greco-romane,
clini pentru ciorapi de pantofi (părți de
articole de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte dintr-
o singură piesă pentru sugari și copii
mici, manșoane (îmbrăcăminte), manșete
(îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte), șorțuri
(îmbrăcăminte), gabardine (îmbrăcăminte),
corsete (îmbrăcăminte), mușamale
(îmbrăcăminte), combinezoare (îmbrăcăminte),
mitene (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte de
noapte, îmbrăcăminte de dormit, îmbrăcăminte
pentru dormit, îmbrăcăminte pentru pescari,
îmbrăcăminte din hârtie, îmbrăcăminte pentru
cicliști, îmbrăcăminte pentru automobiliști,
articole de îmbrăcăminte, costume populare
(îmbrăcăminte), bretele pentru imbracaminte,
scutece tip chilot (îmbrăcăminte), furouri
(articole de îmbrăcăminte), viziere (articole de
îmbrăcăminte), măști de față (îmbrăcăminte),
corsete (articole de îmbrăcăminte, corsete),
centuri cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte pentru patinaj artistic,
sutiene fără bretele (articole de îmbrăcăminte),
clini (părți de articole de îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte cu protecție solară, articole
de îmbrăcăminte pentru domnișoare de onoare,
mănuși până la cot fără degete (îmbrăcăminte),
bentițe de gât (părți de articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte care conțin substanțe
pentru slăbit, clini pentru lenjeria intimă (părți de
articole de îmbrăcăminte), clini pentru costume
de baie (părți de articole de îmbrăcăminte).

───────

(210) M 2021 04359
(151) 03/06/2021
(732) AVANT AND PARTNERS SRL,

STR. JUDETULUI, NR. 11, BL. 19,
SC. 1, ET. 6, AP. 24, SECTORUL 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)
Kebabito

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile, mâncăruri preparate care constau
în principal din kebab, mâncăruri preparate care
constau în principal din carne și legume.

───────

(210) M 2021 04360
(151) 03/06/2021
(732) ZENYTH PHARMACEUTICALS

SRL, STR. PETRU RARES 50A,
JUDEŢ NEAMŢ, ALEXANDRU CEL
BUN, 617505, NEAMȚ, ROMANIA

(540)

Hello Sănătate TV

(531) Clasificare Viena:
01.03.02; 27.05.01; 27.05.17

(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,
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pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații, emisiuni de știri
(transmisii).
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, producție de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune, servicii de
producție de programe de televiziune, producție
de programe de televiziune în direct, producția
de emisiuni radiofonice, publicare online de ziare
electronice.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2021 04361
(151) 03/06/2021
(732) CREATIVE EYE S.R.L.,

BULEVARDUL MAMAIA, NR.281
C, LOT 1, ETAJ DEMISOL, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

litoralulromanesc.ro

(531) Clasificare Viena:
26.11.12; 24.17.02; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
alb

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

16. Publicații periodice tipărite în domeniul
turismului: felicitări ilustrate, carti postale, hărți
geografice, publicaţii imprimate, afișe (pancarte),
broșuri, fluturași publicitari, bilete (tichete),
calendare, fotografii, plicuri (papetărie), carduri,
carduri cadou (tipărite) de plată, carduri
promoționale (tipărite), carduri (tipărite) de
fidelitate, semne de carte, carnețele de notițe,
cutii din carton sau hârtie, instrumente de
scris, reviste (publicaţii periodice), ziare, invitații
(papetărie), plase din hârtie, cataloage, pancarte
din carton sau hârtie, postere, tipărituri.
35. Servicii de publicitate privind industria
turismului, gestionarea computerizată a
bazelor de date, promovare de
călătorii, publicitate, management comercial,
administraţie comercială şi lucrări de birou
referitoare la transport, turism, divertisment şi
cultură, pregătire, organizare, promovare şi
realizare de târguri şi expoziţii pentru turism,
publicitate în domeniul turismului şi călătoriilor,
studii de piață, studiere, proiectare şi realizare
de material și campanii publicitare pentru
promovarea turismului, organizare, coordonare
şi planificare de târguri şi expoziții cu caracter
publicitar şi comercial, servicii de publicare de
texte publicitare pentru turism.
36. Servicii de agenție pentru închirierea de
proprietăți imobiliare, închiriere de bunuri
imobiliare și de proprietăți, închiriere de
apartamente, închiriere de case, servicii
de asigurare călătorie, servicii de agentie
de intermediere a asigurarilor de calatorie,
incheierea de asigurari de calatorie.
39. Servicii specifice agențiilor de turism,
respectiv realizarea rezervărilor pentru transport,
organizare, planificare și intermediere de
călătorii, turnee, plimbări, excursii si excursii
turistice, vacante, circuite turistice, sejururi,
transport de călători şi bagaje, punere la
dispoziția turistilor de informaţii în materie de
excursii şi de vizite turistice, servicii de rezervare
pentru călătorii şi transport, servicii de agenții
de turism pentru călătorii de afaceri, servicii
în domeniul tichetelor, biletelor de călătorie şi
de avion, rezervarea călătoriilor prin intermediul
agențiilor de turism, rezervare de tichete, bilete
de călătorie şi de avion, furnizarea de informaţii
de călătorie, servicii de informații privind traficul,
furnizare de informaţii legate de planificare şi
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de rezervare de călătorii şi transport, transport,
însoțirea de călători, servicii de ghid turistic,
vizitarea obiectivelor turistice, coordonarea de
turnee şi excursii, furnizare de informaţii de
călătorie pentru turiști, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, brokeraj de transport, organizarea
transportului până la şi de la hotel, parcarea
vehiculelor, furnizare de informații de călătorie
prin rețele globale de calculatoare, furnizarea de
informații on-line referitoare la călătorii, închiriere
de vehicule de transport, rezervarea de locuri
pentru călătorii pe uscat, aerian sau maritim,
servicii de informare, rezervare și rezervare
online în domeniul turismului și al călătoriilor de
afaceri.
41. Divertisment, organizarea de spectacole,
organizarea de cursuri de pregătire în industria
turismului, organizare și coordonare de cursuri
educative în domeniul industriei turismului,
organizarea și conducerea de conferințe și
congrese, organizarea de expoziții în scopuri
culturale sau educative, rezervarea de locuri
pentru spectacole, furnizare de informaţii cu
privire la divertisment prin intermediul rețelelor
informatice mondiale, servicii de rezervare de
divertisment prin intermediul rețelelor informatice
mondiale, rezervarea excursiilor de vizitare prin
rețele globale de calculatoare, servicii pentru
organizarea de excursii, tururi de vizitare, servicii
de ghid pentru excursii, rezervare de locuri
pentru spectacole pentru manifestări culturale
şi sportive, rezervare de bilete la muzee şi
la alte locații turistice, prin rețele globale
de calculatoare, organizare de spectacole, de
manifestări culturale şi de manifestări sportive
pentru promovarea turismului, publicare de
cataloage cu informaţii privind calatoriile.
43. Servicii de agenții de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel, servicii de
agenții de turism privind spațiile de cazare,
servicii de cazare temporară, servicii de
agenții de turism privind rezervări de cazare,
intermediere, furnizare şi asigurare cazare şi
masă, asigurarea de hrană şi băuturi, rezervări
de spații de cazare temporă, servicii de rezervări
la restaurant, rezervare pe internet de cazare
temporară.

───────

(210) M 2021 04362
(151) 03/06/2021
(732) SC GLORY TO TRUCK SRL,

STR. ANA IPĂTESCU NR.8,
BL.D, SCARA C, ET.2,AP.9,
JUD. SUCEAVA, MUNICIPIUL
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

EKER

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.24; 20.01.17; 19.07.25;
29.01.11

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

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2021 04363
(151) 03/06/2021
(732) SIRLANDIA SRL, STR.GRIGORE

PROCOPIU NR.46, BL.G3-B-3,
JUD. VÂLCEA, RAMNICU VALCEA,
240197, VALCEA, ROMANIA

(540)

Qmax

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

9. Huse pentru telefoane, huse pentru telefoane
(special adaptate), huse din piele pentru
telefoane mobile, huse pentru telefoane
inteligente, huse din piele pentru telefoane
inteligente, huse cu tastatură pentru telefoane
inteligente, huse de tip flip pentru telefoane
mobile, huse pentru telefoane mobile, din
pânză sau material textil, huse pentru
tablete, huse din piele pentru tablete,
huse pentru laptopuri, huse de protecție
pentru cititoare de cărți electronice, huse de
protecție pentru playere mp3, încărcătoare
usb, încărcătoare portabile, încărcătoare fără
fir, încărcătoare pentru vehicule, încărcătoare
pentru țigarete electronice, încărcătoare pentru
telefoane inteligente, încărcătoare pentru mașini
electrice, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, încărcătoare de rețele de alimentare,
încărcătoare usb pentru țigările electronice,
încărcătoare pentru bateriile țigărilor electronice,
încărcătoare rapide pentru dispozitive mobile,
încărcătoare de baterii pentru calculatoare
tabletă, încărcătoare de baterii pentru laptop-
uri, încărcătoare usb adaptate pentru priza
brichetei auto, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
încărcătoare de baterii pentru aparate de
jocuri video pentru acasă, cabluri telefonice,
cabluri coaxiale, cabluri audio, cabluri usb,

cabluri optice, cabluri prelungitoare, cabluri
electrice, cabluri electronice, cabluri ethernet,
cabluri scart, cabluri video, cabluri adaptoare
(electrice), cabluri electrice izolate, cabluri de
testare, cabluri pentru calculatoare, cabluri de
telecomunicații, detectoare de cabluri, cabluri
pentru imprimante, cabluri pentru modem,
cabluri de microfon, cabluri de conectare,
cabluri pentru baterii, cabluri și fire, cabluri
de curent, cabluri pentru antene, mufe pentru
cabluri electrice, conectoare pentru cabluri
audio, cabluri de interfață electrice, cabluri
cu fibră optică, conectori pentru cabluri
coaxiale, cabluri adaptoare pentru căști, cabluri
electrice de încărcare, cabluri de măsurare
multimetrică, cabluri electrice pentru proiectoare,
cabluri pentru transmisia de date, cabluri de
transmisie pentru antenă, cabluri de conectare
pentru telefon, cabluri de extensie pentru
telefon, cabluri electrice acoperite cu cauciuc,
cabluri electrice folosite la conectări, cabluri
coaxiale care conțin filtre, cabluri usb pentru
telefoane mobile, cabluri pentru aparate pentru
încărcarea bateriei, dispozitive de marcare
pentru cabluri electrice, conectori cu fișă
pentru cabluri electrice, adaptoare de gen
(adaptoare de cabluri), adaptoare de gen
pentru cabluri coaxiale, conectoare cu filet
pentru cabluri electrice, cabluri electrice pentru
echipamente de comunicații, conectori din
metal pentru cabluri cu filet, cabluri pentru
interfețe multimedia de înaltă definiție, cabluri
de conexiune mobilă de înaltă definiție, cabluri
pentru interfețe multimedia de înaltă definiție
pentru proiectoare, cabluri pentru transmiterea
și recepția semnalelor de televiziune prin cablu,
suporturi de date, suporturi pentru televizoare,
suporturi pentru amplificatoare, suporturi pentru
boxe, suporturi de mouse, suporturi pentru
microfoane, portcarduri (suporturi adaptate),
suporturi adaptate pentru difuzoare, suporturi de
date electronice, suporturi magnetice de date,
suporturi de date magnetice, suporturi pentru
răcirea laptopurilor, suporturi pentru camere
video, suporturi adaptate pentru laptopuri,
suporturi pentru telefoane mobile, suporturi de
stocare a datelor, suporturi adaptate pentru
telefoane mobile, suporturi biped pentru camere
video, suporturi de microreceptoare telefonice
pentru autovehicule, suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
suporturi de telefoane mobile pentru bord,
suporturi de tipul mâini libere pentru telefoane
mobile, acumulatoare (încărcătoare pentru -
electrice), folii de protecție pentru tablete, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție adaptate pentru ecrane de
calculatoare, folii de protecție cu cristale
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lichide pentru telefoane inteligente, protecții
de ecran, din sticlă călită, pentru telefoane
inteligente, protecții de ecran sub formă de
folii pentru telefoane mobile, baterii solare,
baterii reîncărcabile, baterii externe, carcase
de baterii, baterii pentru telefoane, baterii
pentru aparate auditive, baterii reîncărcabile
acționate solar, baterii auxiliare pentru telefoane
mobile, baterii pentru lanterne de buzunar,
telecomenzi, telecomenzi multifuncționale,
telecomenzi universale, telecomenzi pentru
locuință, telecomenzi pentru sisteme multimedia,
telecomenzi pentru comanda produselor
electronice, telecomenzi pentru acționarea
alarmelor de mașină, telecomenzi fără fir
pentru dispozitive electronice portabile și
calculatoare, telecomenzi pentru aparate de
radio, telecomenzi pentru dispozitive electronice
mobile, telecomenzi pentru televizoare, căști,
căști stereo, căști audio, căști antifonice, console
pentru căști, căști de ciclism, căști pentru sport,
căști fără fir, cutii pentru căști, căști pentru
șoferi, căști pentru telefoane mobile, căști pentru
telefoane inteligente, căști audiovizuale pentru
jocuri video, căști pentru comunicare la distanță,
căști fără fir pentru calculatoare tabletă, căști
de vizualizare pentru realitate augmentată, căşti
pentru aparatură video pentru consumatori, căști
cu microfon pentru telefoane inteligente, căști
de vizualizare stereoscopică în 3d, căști cu
microfon pentru utilizare cu calculatoare, căști
de tipul mâini libere pentru telefoane mobile,
căști audio pentru aparate de transmitere a
sunetelor, căști pentru utilizare împreună cu
dispozitive mobile de telecomunicații, căști de
realitate virtuală adaptate pentru folosire la
jocuri video, transmițătoare fm, mp3-playere,
stickuri de memorie, carduri de memorie, carduri
de memorie flash, carduri de memorie usb,
cititoare pentru cardurile de memorie, adaptoare
pentru carduri de memorie flash, cititoare de
carduri de memorie flash, carduri de memorie
pentru aparate foto, mouse-uri (informatică),
mouse-uri pentru computer, mouse (periferice
de calculator), mouse-uri de calculator fără
fir, mouse-uri de calculator, tastaturi, tastaturi
multifuncționale, tastaturi de calculator, tastaturi
pentru tablete, tastaturi de calculatoare, tastaturi
fara fir, tastaturi pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane inteligente, carcase
impermeabile pentru telefoane inteligente,
carcase pentru telefoane inteligente, carcase
pentru telefoane mobile, cabluri usb luminoase,
adaptoare usb, memorii usb (neînregistrate), usb
hub-uri, carduri pentru porturi usb, routere usb
fără fir, unități flash usb cu microconectoare usb
compatibile cu telefoanele mobile, memorii usb,
tastaturi multifuncționale pentru calculatoare,

tastaturi pentru alarme de securitate, dispozitive
pentru proiectarea de tastaturi virtuale, unități cu
difuzor pentru birou sau montat în mașină pentru
a permite folosirea unui telefon mobil în modul
hands-free

───────

(210) M 2021 04364
(151) 03/06/2021
(732) DIMITRIOS JOSEF MOUSTOS,

SAT BOLINTIN-DEAL, NR. 3, JUD.
GIURGIU, COMUNA BOLINTIN-
DEAL, GIURGIU, ROMANIA

(540)

LAMPERO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.15.15

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

clase:
22. Aţă de legare, nemetalică, pentru uz
agricol, legături, nemetalice, sfori pentru
ambalare, frânghii pentru ambalare, frânghii,
nemetalice, frânghii, benzi, nemetalice, pentru
manipularea încărcăturilor / curele, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor, sfori , fire,
nemetalice, pentru împachetare sau legare, sfori
pentru plase, benzi pentru împachetare sau
legare, nemetalice.

───────

(210) M 2021 04365
(151) 03/06/2021
(732) SC KLINTENSIV SRL, SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM. 14,
JUD. ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)
iKuratenie



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
03/06/2021

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

3. Preparate de albire şi alte substanţe
de spălare, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrasive, amoniac (alcalii
volatile) (detergent) / alcalii volatile (amoniac)
(detergent), preparate antistatice pentru scopuri
casnice, săruri de albire, sodă de albire,
preparate de albire (decoloranţi) pentru scopuri
casnice, calupuri de săpun de toaletă / calupuri
de săpun, carburi metalice (abrazive), preparate
chimice de curăţare pentru scopuri casnice,
cretă de curăţare, preparate de curăţare,
produse chimice pentru intensificarea culorii
pentru scopuri casnice (rufe spălate), preparate
pentru îndepărtarea culorii, corindon (abraziv),
degresanţi, alţii decât cei utilizaţi în procese de
fabricare, produse de decalcifiere pentru scopuri
casnice, preparate de curăţare uscată, balsam
pentru ţesături, produse pentru îndepărtarea
cerii de pe pardoseală (preparate de degresare),
ceară pentru pardoseală, albăstreală pentru
rufe, înălbitor de rufe/ preparate pentru albirea
rufelor, preparate de înmuiere a rufelor /
preparate pentru înmuierea rufelor, produse
pentru spălarea rufelor, preparate pentru albirea
articolelor din piele, cenuşă vulcanică pentru
curăţare, preparate pentru curăţarea tapetului,
sodă cristalizată, pentru curăţare, ceară pentru
pardoselile din parchet, lapte de var cretă,
lichide pentru curăţarea parbrizului, conservanţi
articole din piele (lustruire) / conservanţi
pentru articolele din piele (lustruire), preparate
pentru strălucirea frunzelor plantelor, ulei de
terebentină pentru degresare, preparate pentru
îndepărtarea vopselii, lustru pentru mobilă şi
pardoseli, preparate de lustruire, ceară de
lustruit, creme de lustruit, hârtie de lustruit,
scoarţă de quillaia pentru spălat, preparate
pentru îndepărtarea ruginii, soluţii de degresare,
săpun pentru strălucirea textilelor, sodă caustic,
soluţii pentru îndepartarea petelor, preparate
pentru desfundarea ţevilor de scurgere.

───────

(210) M 2021 04366
(151) 03/06/2021
(732) AVIVA COSMETICS SRL, STR.

KOVARI NR. 71A, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, EUGEN BROTE NR. 8,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400075, CLUJ, ROMANIA

(540)

INFINITUM by Romanița Iovan

(531) Clasificare Viena:
24.17.08; 26.11.02; 27.05.01; 29.01.02

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
874C)

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

3. Produse cosmetice, produse cosmetice
și preparate cosmetice, cosmetice pentru
buze, cosmetice pentru tratarea pielii uscate,
cosmetice care conțin acid hialuronic, cosmetice
și produse de toaletă nemedicinale, cosmetice
pentru vânzare sub formă de kit, creme anti-
îmbătrânire, creme pentru reducerea petelor de
îmbătrânire, creme antirid, creme pentru față,
creme pentru față de uz cosmetic, creme pentru
față (produse cosmetice), creme cosmetice
pentru fata si corp, creme cosmetice de mâini,
creme de protecție solară (cosmetice), creme
autobronzante (cosmetice), creme de noapte
(cosmetice), creme și loțiuni cosmetice, creme
fluide (cosmetice), creme tonifiante (produse
cosmetice), creme pentru corp (produse
cosmetice), creme cosmetice pentru piele
uscată, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), creme hidratante pentru piele
(produse cosmetice), creme cosmetice pentru
fermitatea pielii din jurul ochilor, măști pentru
închiderea porilor utilizate ca produse cosmetice,
măști de piele (cosmetice), măști pentru față,
măști pentru față și corp, măști cosmetice, măști
cosmetice de curățare pentru față, măști de
înfrumusețare pentru față, măști de față pentru
toaletă, geluri pentru corp și față (cosmetice),
geluri hidratante (produse cosmetice), geluri
pentru față, geluri pentru corp şi faţă (cosmetice),
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geluri cosmetice pentru ochi, uleiuri cosmetice
pentru epidermă, uleiuri pentru corp și pentru
față, uleiuri de masaj pentru față, uleiuri de
față, uleiuri pentru corp (produse cosmetice),
produse cosmetice, produse hidratante pentru
ten (produse cosmetice), produse hidratante
antiîmbătrânire de uz cosmetic, produse
cosmetice organice, produse cosmetice pentru
spălarea feței, produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice hidratante, produse de
protecție solară (cosmetice), produse cosmetice
pentru îngrijirea pielii, produse exfoliante
pentru față (nemedicinale), produse exfoliante
pentru ten (cosmetice), produse cosmetice
exfoliante pentru corp, produse cosmetice
pentru uz personal, produse cosmetice folosite
la tratarea ridurilor, produse cosmetice sub
formă de geluri, produse cosmetice sub formă
de creme, produse cosmetice sub formă
de lapte, produse cosmetice sub formă de
loțiuni, produse cosmetice sub formă de
pudră, produse cosmetice de aplicare pe
buze, produse cosmetice pentru ameliorarea
calității pielii, produse cosmetice pentru machiaj
(aplicate pe piele), produse de curățare
a pielii (produse cosmetice), produse de
curățat, cosmetice, pentru ten acneic, preparate
cosmetice de exfoliere pentru față, preparate
emoliente (cosmetice), preparate autobronzante
(cosmetice), preparate hidratante (cosmetice),
preparate pentru protecția solară (cosmetice),
preparate anti-îmbătrânire pentru îngrijirea pielii,
preparate cosmetice pentru regenerarea pielii,
preparate cosmetice pentru îngrijirea tenului,
preparate cosmetice pentru îngrijirea corpului,
preparate cosmetice pentru iluminarea pielii
(machiaj), preparate pentru curățare impregnate
pe discuri cosmetice, preparate de machiaj
pentru față și corp, preparate cosmetice pentru
estomparea ridurilor, cu aplicare topică pe
față, preparate cosmetice pentru pielea uscată,
pentru femei gravide, preparate cosmetice
pentru îngrijirea pielii după expunerea la razele
solare, loțiuni autobronzante (cosmetice), loțiuni
tonice (cosmetice), loțiuni cosmetice pentru față,
loțiuni tonice de înfrumusețare pentru aplicare pe
față, loțiuni tonice pentru față (cosmetice), loțiuni
pentru ten (produse cosmetice), loțiuni pentru
îngrijirea pielii (cosmetice), loțiuni hidratante
pentru piele (produse cosmetice), loțiuni de
corp hidratante (produse cosmetice), unt
pentru față și corp, unt de față, lapte de
curățare pentru față, pastă cosmetică pentru
aplicare pe față pentru combaterea luciului,
concentrate hidratante (produse cosmetice),
șervețele impregnate cu loțiuni cosmetice,
hidratante (produse cosmetice), spray-uri
cosmetice pentru îngrijirea pielii, cu aplicare

locală, ser antiîmbătrânire de uz cosmetic,
ser de față de uz cosmetic, anticearcăne,
anticearcăne corectoare (cosmetice), creme
cosmetice, produse cosmetice naturale.
35. Servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru produse
cosmetice și de înfrumusețare, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
cosmetice și de înfrumusețare, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vânzarea de cutii de cosmetice și de
înfrumusețare pe bază de abonament, servicii cu
privire la comercializarea şi vânzarea de produse
cosmetice și de înfrumusețare pentru terţi,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse pentru toaletă, servicii de
comercializare în legătură cu produse cosmetice
și de înfrumusețare, servicii de comenzi online
computerizate în legătură cu produse cosmetice
și de înfrumusețare, regruparea, în folosul
terţilor, a unei game largi de produse cosmetice
și de înfrumusețare (exceptând transportul lor),
care să permită clienţilor să vizualizeze şi
să cumpere comod aceste produse, servicii
publicitare referitoare la produse şi preparate
cosmetice, publicitate, în special servicii pentru
promovarea de produse cosmetice, organizare
de prezentări în scop publicitar referitoare la
cosmetice, prezentare de produse cosmetice
și de înfrumusețare în scopuri promoţionale,
studii de marketing în domeniul produselor
cosmetice și de înfrumusețare, intermediere
de afaceri comerciale pentru terți, intermediere
de contracte pentru alte persoane, pentru
cumpărarea și vânzarea de produse cosmetice
și de înfrumusețare, intermediere de cumpărare
de produse pentru terți, servicii ale agențiilor
de import, servicii de agenții de import și
export, consiliere cu privire la produse de
consum în legătură cu produse cosmetice și de
înfrumusețare, servicii de informare și consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor cosmetice și de înfrumusețare,
furnizare de recomandări pentru produse
cosmetice și de înfrumusețare, furnizarea de
informații despre produse de larg consum,
și anume cu privire la produse cosmetice și
de înfrumusețare, furnizare de informații și
consiliere pentru clienți cu privire la selecția
produselor cosmetice și de înfrumusețare,
furnizare de informații prin internet privind
produsele cosmetice și de înfrumusețare.
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42. Inspecția produselor cosmetice, testarea
de produse cosmetice, cercetare științifică
referitoare la produse cosmetice, cercetare în
domeniul cosmeticelor, pentru terți, cercetări în
domeniul cosmeticelor, efectuare de teste clinice
în legătură cu produse şi preparate cosmetice si
de infrumusețare, cercetare științifică cu scopuri
medicale în legătură cu produse şi preparate
cosmetice si de infrumusețare, consultanță
privind testele în laborator, dezvoltare de
preparate si de infrumusețare, dezvoltare de
produse cosmetice, furnizare de informații
despre rezultatele studiilor clinice pentru
produse cosmetice, furnizare de informații
referitoare la studii clince prin intermediul
unui site web interactiv, investigații științifice
în scopuri medicale, laboratoare medicale,
realizare de teste clinice pentru produse
şi preparate cosmetice si de infrumusețare,
servicii de cercetare de laborator referitoare
la dermatologie, servicii de laborator pentru
cercetări în domeniul medicinei, servicii pentru
evaluarea eficienței produselor, preparatelor
cosmetice si de infrumusețare.

───────

(210) M 2021 04367
(151) 03/06/2021
(732) RALUCA ANDREEA DINU, BLD.

CONSTANTIN BRANCOVEANU
NR. 81, BL. 27, SC. A, AP.
8, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
SWEET O'CLOCK Dulce la fix

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

30. Blat de pizza, clătite, clătite americane,
plăcinte cu ouă, plăcinte dulci sau sărate,
plăcinte gătite, produse de patiserie din legume
și carne, quiche (tarte sărate), sandvișuri,
sandvișuri încălzite la grill, cafea, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, gheață, înghețată,
iaurt înghețat (produse de patiserie înghețate),
șerbeturi, alimente pe bază de cacao, aluat
din biscuiți graham pentru tarte, amestecuri
de ciocolată caldă, aperitive (tartine), biscuiți
sărați, bomboane cu ciocolată, brioșe cu fructe,
ciocolată, cozonaci, cornuri, deserturi preparate
(produse de cofetărie), deserturi preparate
(pe bază de ciocolată), deserturi pe bază
de ciocolată, dulciuri cu conținut redus de
carbohidrați, dulciuri înghețate, dulciuri înghețate

pe băț, fondue din ciocolată, iepurași de
ciocolată, hârtie de orez comestibilă, hârtie
comestibilă, gustări constând în principal din
produse de cofetărie, produse pentru prepararea
dulciurilor, înghețate și dulciuri, pateuri cu
ciocolată, produse de cofetărie congelate,
produse de cofetărie înghețate, produse de
cofetărie în formă lichidă, produse de cofetărie
învelite în ciocolată, produse de cofetărie
înghețate care conțin înghețată, produse de
cofetărie nemedicamentoase pentru utilizare în
timpul unei diete pe bază de control al caloriilor,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază
de făină, care conțin ciocolată, produse de
cofetărie și înghețate, produse de cofetărie pe
bază de portocale, produse de cofetărie umplute
cu alcool, specialități de patiserie, sosuri de
ciocolată, spume (produse de cofetărie), spume
de ciocolată (produse de cofetărie), spume de
desert (dulciuri), tablete (dulciuri), trufe (produse
de cofetărie), trufe de ciocolată, vafe, gofre,
aluaturi și amestecuri din acestea, aditivi pe bază
de gluten pentru uz culinar, alimente preparate
din aluat.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură.

───────

(210) M 2021 04368
(151) 03/06/2021
(732) UNIVERSAL PAZĂ ȘI PROTECȚIE

S.R.L., CALEA ARADULUI NR.
48, JUDEȚUL TIMIȘ, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)
UNIVERSAL PAZĂ ȘI
PROTECȚIE S.R.L.

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

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

───────
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(210) M 2021 04369
(151) 03/06/2021
(732) VALEA IZVOARELOR

PROPERTIES SRL, STR. VERII
NR. 34, JUDEȚUL MUREȘ,
TÂRGU MUREȘ, 540084, MUREȘ,
ROMANIA

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY,
STR. RĂSPÂNTIILOR NR. 37,
BUCUREȘTI, 020547, ROMANIA

(540)

SENIOR VILLAGE Viata
buna incepe acum

(531) Clasificare Viena:
02.07.02; 26.11.01; 27.05.01; 27.05.17

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

36. Afaceri imobiliare, servicii imobiliare, agenții
imobiliare, închirieri de locuințe (apartamente),
închirieri de clădiri.
43. Servicii de catering pentru cămine de
bătrâni, servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară, furnizare de unităţi
specializate de asistenţă socială (servicii de
găzduire temporară).
44. Servicii de cămine de bătrâni.

───────

(210) M 2021 04370
(151) 03/06/2021
(732) SC ALEXDI IMPEX SRL, STR.

FAGURELUI NR. 38, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

CristoLact Brașov
Lapte din ferma proprie

Autentic din Transilvania

(531) Clasificare Viena:
03.04.02; 25.01.06; 26.11.14; 27.05.01

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web.

───────


