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Cereri Mărci publicate în 12/10/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 07031 05/10/2021 LEARNING TOGETHER SRL Learning Together

2 M 2021 07147 05/10/2021 PENSIUNEA SUGAG SRL PENSIUNEA SUGAG

3 M 2021 07148 05/10/2021 MUJA OVIDIU AMINTIRI DIN COPILARIE

4 M 2021 07149 05/10/2021 MUJA OVIDIU WHITE VILLAGE

5 M 2021 07151 05/10/2021 ȘTEFAN-ALEXANDRU NANU
JEAN SASU
EMILIAN NEGULESCU

hiro

6 M 2021 07152 05/10/2021 LUNGU STEFAN Gătit la costum ANTI CHEF

7 M 2021 07154 05/10/2021 HWI INNOVATIVE
TECHNOLOGY SRL

Center for Science and
Innovation in Nutritional Medicine
- CESIN Centrul pentru Știință și
Inovație în Medicina Nutrițională
- CESIN

8 M 2021 07156 05/10/2021 SC AGROINDUSTRIALA
BUCIUM SA

PODGORIILE BOHOTIN

9 M 2021 07157 05/10/2021 SC AGROINDUSTRIALA
BUCIUM SA

CB COLINELE BOHOTIN

10 M 2021 07158 05/10/2021 INCLUSIVE ACCES SRL INCLUSIVE ACCESS
ATELIERUL DE
ACCESIBILITATE

11 M 2021 07159 05/10/2021 SC AGROINDUSTRIALA
BUCIUM SA

CB CRAMELE BOHOTIN

12 M 2021 07160 05/10/2021 RILLIUS HOLDING LIMITED PARIMATCH

13 M 2021 07161 05/10/2021 RILLIUS HOLDING LIMITED PARIMATCH

14 M 2021 07162 05/10/2021 RILLIUS HOLDING LIMITED P M

15 M 2021 07163 05/10/2021 KLG EUROPE LOGISTICS SRL strongo by KLG EUROPE

16 M 2021 07164 05/10/2021 OVIDIU PORUȚIU craftix art

17 M 2021 07165 05/10/2021 IONEL ILIESCU 9 TH DAN KRAW TAI DO SELF
DEFENSE FOUNDER

18 M 2021 07166 05/10/2021 LIDL STIFTUNG & CO. KG ETICHETĂ CURATĂ

19 M 2021 07167 05/10/2021 TATIANA CHICU DentaSi

20 M 2021 07168 05/10/2021 GAMA & GAMA S.R.L. RĂSPLĂTIM DRAGOSTEA CU
DRAGOSTE

21 M 2021 07169 05/10/2021 EXPLORATORIUM SRL Metabeta
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2021 07170 05/10/2021 SOCIETATEA OGRADA CU

DELICII S.R.L
Sabin

23 M 2021 07171 05/10/2021 SOCIETATEA OGRADA CU
DELICII S.R.L

Sabin Din ograda cu delicii

24 M 2021 07172 05/10/2021 DAFERO S.R.L. DAFERO Fixing Systems

25 M 2021 07173 05/10/2021 COSMIN DRAGOS
CONSTANTINESCU

CASH&GO AMANET &
EXCHANGE

26 M 2021 07174 05/10/2021 ICG CENTURION SOLUTIONS
S.R.L.

ICG CENTURION SOLUTIONS

27 M 2021 07175 05/10/2021 BI-TECH SECURITY S.R.L. BIDEPA BI-TECH SECURITY

28 M 2021 07176 05/10/2021 HONIGBERGER UNISYS SRL HONIGBERGER

29 M 2021 07177 05/10/2021 DOSEANU IMOBILIARE SRL DOSEANU IMOBILIARE

30 M 2021 07178 05/10/2021 PAUL CONSTANTIN
COJOCARU

3C SportAutism Program by
PAUL COJOCARU

31 M 2021 07179 05/10/2021 STRATEGIC DISTRIBUTION
GROUP SRL

STRATEGIC

32 M 2021 07181 05/10/2021 S.C. VANINA COM S.R.L. wild foods

33 M 2021 07182 05/10/2021 EDEN CAPITAL
DEVELOPMENT SRL

CORTINA 126

34 M 2021 07183 05/10/2021 MARTA MANAFU BIZ

35 M 2021 07184 05/10/2021 MARTA MANAFU NEWBIZ

36 M 2021 07185 05/10/2021 CORINA ANCUTA FILPISAN CENTRUL VIETII

37 M 2021 07186 05/10/2021 F DESIGN ELECTRIC SRL Soarepentruacasa
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(210) M 2021 07031
(151) 05/10/2021
(732) LEARNING TOGETHER SRL,

SAT SANLEANI NR.502A, JUD.
ARAD, COMUNA LIVADA, ARAD,
ROMANIA

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

(540)

Learning Together

(531) Clasificare Viena:
05.01.05; 02.09.14; 26.03.01; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.15

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

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

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

───────

(210) M 2021 07147
(151) 05/10/2021
(732) PENSIUNEA SUGAG SRL, STR.

STEFAN CEL MARE NR. 193,
CLADIREA B, ET. 3, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)
PENSIUNEA SUGAG

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

41. Organizarea de ateliere recreative
(divertisment), ateliere organizate în scopuri
culturale, organizarea de concerte în direct
susţinute de formaţii muzicale, coordonare de
activităţi culturale, coordonare de activităţi de
divertisment, coordonare de expoziţii cu scop
educativ, coordonare de expoziţii în scopuri de
divertisment, coordonare de expoziţii în scopuri
recreative, organizare de conferinţe (instruire),
organizare de evenimente dedivertisment şi
evenimente culturale, organizare de întâlniri în
scopuri recreative, organizare de întâlniri pe
teme de educaţie, organizare de prezentări în
scop de instruire, organizare de prezentări cu
scopuri educative, organizare de prezentări în
scopuri culturale, organizare de prezentări în
scopuri recreative, organizare de reprezentaţii în
direct, organizare şi coordonare de evenimente
de divertisment, organizare şi realizare de târguri
cu scop cultural sau educaţional, publicare
de cărţi şi periodice electronice online, altele
decât cele publicitare, publicare de texte şi
imagini, inclusiv în format electronic, altele
decât cele în scopuri publicitare, organizare
de tururi ghidate la obiective culturale în
scopuri educative, organizare de tururi ghidate
(instruire), servicii de pregătire (educaţie) şi
instruire, servicii de recreere şi instruire,
organizare de seminarii de instruire, organizare
de demonstraţii în scop de instruire, organizare
de evenimente ulturale şi artistice, organizare
de evenimente sportive şi culturale comunitare,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizare de conferinţe educaţionale,
organizare de reuniuni şi conferinţe, organizare
de seminarii şi conferinţe, realizare, coordonare
şi organizare de conferinţe cu scop educativ,
organizare de congrese şi de conferinţe în
scopuri culturale şi educative, consultanţă
privind organizarea de competiţii culinare,
servicii de educaţie referitoare la arta culinară,
servicii de consultanţă în domeniul competiţiilor
culinare, servicii de organizare şi coordonare
de evenimente de divertisment, de recreere, cu
caracter cultural.
43. Servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, cazare temporară, servicii de birou de
cazare (hoteluri, pensiuni), servicii oferite de
restaurant, servicii de hotel, motel, pensiune,
bar, restaurant, cafenea, catering, lounge, self-
service restaurant, snack-bar, rotiserie, berarie,
asigurarea facilităților de camping, închiriere
de corturi, rezervări pensiuni, hotel, motel,
servicii de primire pentru cazare temporară
(administrarea sosirilor și plecărilor), închiriere
de săli de întâlnire, servicii de bucătar
personal, servicii de locuințe turistice, servicii
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de tabere de vacanță (cazare), închiriere de
săli pentru expoziții, închiriere de săli de
reuniune, închiriere de săli de conferințe,
închiriere de săli pentru evenimente sociale,
consiliere în domeniul culinar, consultaţii privind
reţetele de gătit, furnizare de informaţii cu
privire la prepararea alimentelor şi băuturilor,
furnizare de informaţii sub formă de reţete
de băuturi, pregătirea mâncărurilor şi a
băuturilor, pregătirea şi furnizare de alimente
şi băuturi destinate consumului imediat, servicii
în domeniul gustărilor, servire de mâncare
destinată consumului imediat, restaurante
(servirea mesei), servicii de consultanţă în
domeniul artelor culinare, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
închiriere temporară de camere, organizare
și furnizare de cazare temporară, servicii de
cazare pentru evenimente, servicii de cazare
pentru vacanțe, servicii de ospitalitate (cazare),
servicii de recepție pentru cazare temporară
(gestionare de sosiri și plecări), servicii de
închiriere de camere, închirieri de spații de
cazare temporară, evaluare locuri de cazare
pe timp de vacanță, furnizare de informații
cu privire la hoteluri, furnizare de informații
cu privire la rezervarea de locuri de cazare,
furnizare de informații despre servicii de cazare
temporară, furnizare de informații online despre
rezervări la hoteluri, furnizare de informații pe
internet despre cazarea temporară, furnizare de
servicii de rezervare de camere și rezervare
la hoteluri, furnizarea de informații cu privire
la hoteluri, rezervare de camere de hotel
pentru călători, rezervare de cazare la hotel,
rezervare de cazare temporară sub formă
de case de vacanță, rezervare de locuri de
cazare pentru călători, rezervare de locuri de
cazare pentru turiști, rezervare pe internet
de cazare temporară, rezervări de camere,
rezervări de hotel pentru terți, rezervări de
spații de cazare temporară, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
cazarea temporară, asigurare de facilități pentru
târguri (cazare), furnizare de spații și materiale
pentru târguri și expoziții, închiriere spații pentru
birouri temporare, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, furnizare de spații special
amenajate pentru conferințe, furnizare de spații
de cazare temporară mobilate, furnizare de spații
special amenajate pentru congrese, furnizare
de spații special amenajate pentru expoziții,
asigurare de spații de cazare pentru turiști,
intermediere de spații de cazare pentru membrii,
furnizare de spații special amenajate pentru

expoziții, în hoteluri, furnizare de spații special
amenajate pentru ședințe de consiliu, furnizare
de spații și materiale pentru conferințe, expoziții
și reuniuni, furnizarea de spații pentru festivități
și facilități temporare de birouri și reuniuni,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale.

───────

(210) M 2021 07148
(151) 05/10/2021
(732) MUJA OVIDIU, STR. SMARDAN

NR. 2A, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)
AMINTIRI DIN COPILARIE

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

39. Servicii de rezervări pentru călătorii turistice,
servicii de transport pentru vizitarea obiectivelor
turistice, organizare de rute turistice, organizarea
de rute turistice (transport), organizare de tururi
ale oraşelor, organizare de tururi de oraş şi
de excursii, organizare şi rezervare de excursii
şi de tururi de oraş, furnizare de informaţii
pentru turişti despre excursii şi tururi de oraş,
organizare de excursii, excursii de o zi şi
tururi de oraş, planificare şi organizare de tururi
de oraş şi de excursii de o zi, servicii de
vizitare a obiectivelor turistice, ghid turistic şi
excursii, transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, rezervarea
locurilor de călătorie, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare
de servicii de transport de pasageri, pentru
alte persoane, prin intermediul unei aplicații
online, pilotarea dronelor civile, aranjarea
formalităților pentru vize și documente de
călătorie pentru persoanele care călătoresc
în străinătate, servicii de folosire în comun
a autovehiculelor, cărăuşie, colectarea de
bunuri reciclabile (transport), servicii de
curierat (mesaje sau mărfuri), organizarea de
croaziere, livrarea bunurilor, livrarea ziarelor/
livrarea de ziare, livrarea bunurilor prin
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comandă poştală, distribuirea de energie,
furnizarea de direcţii de deplasare în scopuri
de călătorie, însoţirea turiştilor, transportul
cu feribotul, livrarea de flori, transportul
de mărfuri (transportul maritim de bunuri),
servicii de transportator (expeditor) de mărfuri,
transportul de mărfuri, împachetarea cadourilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare/înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, servicii de transport pentru tururile
de vizitare a obiectivelor turistice, transportul
turiştilor, transportul şi depozitarea deşeurilor/
transportul şi depozitarea gunoaielor, servicii
de broker de transport, rezervări de transport,
organizarea transportului pentru deplasările
turistice, informaţii despre transport, rezervări
de călătorie, alimentarea cu apă, distribuirea
apei, împachetarea bunurilor, servicii de turism,
servicii de ghizi de turism, rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, servicii
specifice agențiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenție de
turism pentru organizarea de vacanțe, servicii
de agenții de turism pentru călătorii de afaceri,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de agenție de turism, și anume
organizarea transportului pentru călători.
41. Organizarea de ateliere recreative
(divertisment), ateliere organizate în scopuri
culturale, organizarea de concerte în direct
susţinute de formaţii muzicale, coordonare de
activităţi culturale, coordonare de activităţi de
divertisment, coordonare de expoziţii cu scop
educativ, coordonare de expoziţii în scopuri de
divertisment, coordonare de expoziţii în scopuri
recreative, organizare de conferinţe (instruire),
organizare de evenimente dedivertisment şi
evenimente culturale, organizare de întâlniri în
scopuri recreative, organizare de întâlniri pe
teme de educaţie, organizare de prezentări în
scop de instruire, organizare de prezentări cu
scopuri educative, organizare de prezentări în
scopuri culturale, organizare de prezentări în
scopuri recreative, organizare de reprezentaţii în
direct, organizare şi coordonare de evenimente
de divertisment, organizare şi realizare de
târguri cu scop cultural sau educaţional,
publicare de cărţi şi periodice electronice online,
publicare de texte şi imagini, inclusiv în format
electronic, altele decât cele în scopuri publicitare,
organizare de tururi ghidate la obiective culturale
în scopuri educative, organizare de tururi ghidate
(instruire), servicii de pregătire (educaţie) şi
instruire, servicii de recreere şi instruire,

organizare de seminarii de instruire, organizare
de demonstraţii în scop de instruire, organizare
de evenimente ulturale şi artistice, organizare
de evenimente sportive şi culturale comunitare,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizare de conferinţe educaţionale,
organizare de reuniuni şi conferinţe, organizare
de seminarii şi conferinţe, realizare, coordonare
şi organizare de conferinţe cu scop educativ,
organizare de congrese şi de conferinţe în
scopuri culturale şi educative, consultanţă
privind organizarea de competiţii culinare,
servicii de educaţie referitoare la arta culinară,
servicii de consultanţă în domeniul competiţiilor
culinare, cursuri de pregătire în industria
turismului, furnizare de cursuri de pregătire
referitoare la turismul cu rulotă, organizare și
coordonare de cursuri educative în domeniul
industriei turismului.
43. Consiliere în domeniul culinar, consultaţii
privind reţetele de gătit, furnizare de informaţii
cu privire la prepararea alimentelor şi băuturilor,
furnizare de informaţii sub formă de reţete
de băuturi, pregătirea mâncărurilor şi a
băuturilor, pregătirea şi furnizare de alimente
şi băuturi destinate consumului imediat, servicii
în domeniul gustărilor, servire de mâncare
destinată consumului imediat, restaurante
(servirea mesei), servicii de consultanţă în
domeniul artelor culinare, servicii de furnizare
de alimente şi băuturi, cazare temporară, servicii
de unităţi de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii
de bar, servicii de pensiune, rezervări la
pensiuni, pensiuni pentru animale, servicii de
cafenea, servicii de bufet, furnizarea de facilităţi
pentru camping, servicii de cantină, închirierea
aparatelor de gătit, închirierea dozatoarelor
de apă potabilă, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor de
iluminat, închirierea sălilor de şedinţe, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanţă, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali, furnizarea de informații și consiliere
cu privire la prepararea de mâncăruri, servicii de
ospitalitate (cazare), servicii de cazare hotelieră,
furnizare de cazare temporară, servicii de cazare
temporară, organizare de cazare temporară,
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organizare de cazare pentru turiști, servicii de
cazare pentru vacanțe, furnizare de cazare
temporară pentru oaspeți, organizare și furnizare
de cazare temporară, rezervare pe internet de
cazare temporară, rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, rezervare de locuri de cazare
pentru călători, rezervare de locuri de cazare
pentru vacanțe, asigurare de spații de cazare
pentru turiști, hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), restaurante pentru turiști,
servicii de restaurant și bar, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servicii de agenții
de turism privind spațiile de cazare, servicii de
agenții de turism privind rezervări de cazare,
servicii de agenții de turism pentru efectuarea de
rezervări la hotel.

───────

(210) M 2021 07149
(151) 05/10/2021
(732) MUJA OVIDIU, STR. SMARDAN

NR. 2A, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)
WHITE VILLAGE

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

37. Servicii de construcții, construcții de
clădiri rezidențiale și comerciale, .servicii de
reparații în construcții, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), servicii de
amenajare teritorială pentru construcții, servicii
de amenajare de terenuri (construcții), servicii
de construcții civile, lucrări de reparații în
construcții, informații în materie de construcții,
servicii de construcții și demolări de clădiri,
servicii de construcții și reparații de clădiri,
servicii de management în construcții, servicii de
construcții de clădiri, supraveghere a lucrărilor
de construcții, reparații în construcții supervizare
(conducere) de lucrări de construcții, lucrări
de construcții de inginerie civilă, servicii de
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, construcţia şi demolarea de clădiri
rezidentiale ca de exemplu case si blocuri,
construcţia şi demolarea de clădiri nerezidentiale

ca de exemplu fabrici, ateliere, uzine, depozite,
spitale, scoli, cladiri de birouri, hoteluri,
magazine, centre comerciale, restaurante, clădiri
pentru aeroporturi, săli de sport, terenuri de
sport, garaje, drumuri, poduri, baraje, porturi,
diguri portuare sau linii de transport, servicii
de întreţinere si reparare pentru conservarea
cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, servicii de
construcţii subacvatice, servicii de construcție de
proprietăți rezidențiale, industriale, comerciale,
montarea instalațiilor pentru interiorul clădirilor
companiilor, amenajarea spațiilor pentru
magazine (construcții), construcția standurilor
de expoziții și magazine, amenajarea spațiilor
comerciale (construcții), servicii de construcție
de compartimente modulare de birou,
construcție de standuri pentru târguri comerciale
și expoziții, servicii în domeniul construcţiilor, de
exemplu, vopsirea interioarelor şi exterioarelor,
servicii de tencuială, lucrări de instalații sanitare,
întreţinerea şi construcţia conductelor, lucrări
de instalaţii termice, lucrari de instalaţie de
apă şi canal , instalarea echipamentelor, lucrări
privind acoperişurile, zidire, etanşarea clădirilor ,
impermeabilizare clădire, izolarea clădirilor,
aplicarea de acoperiri de protecție pe suprafețele
construite, instalarea şi repararea alarmelor
antifurt, servicii de tâmplărie, amplasare de
rețele de alimentare cu electricitate, instalare și
reparare de echipamente de protecție împotriva
inundațiilor, instalarea uşilor şi ferestrelor,
aplicarea tapetului, construcție de sisteme de
fortificație, de sisteme de scurgere, asamblarea
și ridicarea de construcții din prefabricate
pe șantier, inchirierea de unelte (scule),
maşini sau echipamente pentru construcţii, spre
exemplu închirierea de buldozere, închirierea
de macarale, servicii de restaurare a clădirilor,
modificarea și renovarea structurilor rezidențiale
existente, curăţarea de geamuri, curăţarea
clădirilor (suprafaţa exterioară), curăţarea
clădirilor (interior), supravegherea construcţiei
de clădiri, consultanţă în construcţii, furnizarea
de informaţii privind construcţia, supervizare
(conducere) de lucrări de construcții, instalare
de utilități pe șantiere de construcții, servicii de
electricieni.
39. Servicii de rezervări pentru călătorii turistice,
servicii de transport pentru vizitarea obiectivelor
turistice, organizare de rute turistice, organizarea
de rute turistice (transport), organizare de tururi
ale oraşelor, organizare de tururi de oraş şi
de excursii, organizare şi rezervare de excursii
şi de tururi de oraş, furnizare de informaţii
pentru turişti despre excursii şi tururi de oraş,
organizare de excursii, excursii de o zi şi
tururi de oraş, planificare şi organizare de tururi
de oraş şi de excursii de o zi, servicii de
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vizitare a obiectivelor turistice, ghid turistic şi
excursii, transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, rezervarea
locurilor de călătorie, transportul cu autobuzul,
închirierea de maşini, transportul cu maşina,
parcarea de maşini, servicii de folosire în
comun a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, depozitare de bagaje, organizare
de servicii de transport de pasageri, pentru
alte persoane, prin intermediul unei aplicații
online, aranjarea formalităților pentru vize și
documente de călătorie pentru persoanele
care călătoresc în străinătate, servicii de
folosire în comun a autovehiculelor, colectarea
de bunuri reciclabile (transport), servicii de
curierat (mesaje sau mărfuri), organizarea de
croaziere, livrarea bunurilor, livrarea ziarelor/
livrarea de ziare, livrarea bunurilor prin comandă
poştală, distribuirea de energie, furnizarea de
direcţii de deplasare în scopuri de călătorie,
însoţirea turiştilor, livrarea de flori, transportul
de mărfuri (transportul maritim de bunuri),
servicii de transportator (expeditor) de mărfuri,
transportul de mărfuri, împachetarea cadourilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare/înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, servicii de transport pentru tururile
de vizitare a obiectivelor turistice, transportul
turiştilor, transportul şi depozitarea deşeurilor/
transportul şi depozitarea gunoaielor, servicii
de broker de transport, rezervări de transport,
organizarea transportului pentru deplasările
turistice, informaţii despre transport, rezervări
de călătorie, alimentarea cu apă, distribuirea
apei, împachetarea bunurilor, servicii de turism,
servicii de ghizi de turism, rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, servicii
specifice agențiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenție de
turism pentru organizarea de vacanțe, servicii
de agenții de turism pentru călătorii de afaceri,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de agenție de turism, și anume
organizarea transportului pentru călători, servicii
de rezervări pentru călătorii turistice, organizare
de servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
servicii de curierat (mesaje sau mărfuri), servicii
de ransportator (expeditor) de mărfuri.
41. Organizarea de ateliere recreative
(divertisment), ateliere organizate în scopuri
culturale, organizarea de concerte în direct
susţinute de formaţii muzicale, coordonare de
activităţi culturale, coordonare de activităţi de

divertisment, coordonare de expoziţii cu scop
educativ, coordonare de expoziţii în scopuri de
divertisment, coordonare de expoziţii în scopuri
recreative, organizare de conferinţe (instruire),
organizare de evenimente dedivertisment şi
evenimente culturale, organizare de întâlniri în
scopuri recreative, organizare de întâlniri pe
teme de educaţie, organizare de prezentări în
scop de instruire, organizare de prezentări cu
scopuri educative, organizare de prezentări în
scopuri culturale, organizare de prezentări în
scopuri recreative, organizare de reprezentaţii în
direct, organizare şi coordonare de evenimente
de divertisment, organizare şi realizare de
târguri cu scop cultural sau educaţional,
publicare de cărţi şi periodice electronice online,
publicare de texte şi imagini, inclusiv în format
electronic, altele decât cele în scopuri publicitare,
organizare de tururi ghidate la obiective culturale
în scopuri educative, organizare de tururi ghidate
(instruire), servicii de pregătire (educaţie) şi
instruire, servicii de recreere şi instruire,
organizare de seminarii de instruire, organizare
de demonstraţii în scop de instruire, organizare
de evenimente ulturale şi artistice, organizare
de evenimente sportive şi culturale comunitare,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizare de conferinţe educaţionale,
organizare de reuniuni şi conferinţe, organizare
de seminarii şi conferinţe, realizare, coordonare
şi organizare de conferinţe cu scop educativ,
organizare de congrese şi de conferinţe în
scopuri culturale şi educative, consultanţă
privind organizarea de competiţii culinare,
servicii de educaţie referitoare la arta culinară,
servicii de consultanţă în domeniul competiţiilor
culinare, cursuri de pregătire în industria
turismului, furnizare de cursuri de pregătire
referitoare la turismul cu rulotă, organizare și
coordonare de cursuri educative în domeniul
industriei turismului.
43. Servicii de cazare temporară, servicii oferite
de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică
și de vacanță, închiriere temporară de camere,
organizare și furnizare de cazare temporară,
servicii de cazare pentru evenimente, servicii de
cazare pentru vacanțe, servicii de ospitalitate
(cazare), servicii de recepție pentru cazare
temporară (gestionare de sosiri și plecări),
servicii de închiriere de camere, închirieri de
spații de cazare temporară, evaluare locuri
de cazare pe timp de vacanță, furnizare de
informații cu privire la hoteluri, furnizare de
informații cu privire la rezervarea de locuri de
cazare, furnizare de informații despre servicii
de cazare temporară, furnizare de informații
online despre rezervări la hoteluri, furnizare de
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informații pe internet despre cazarea temporară,
furnizare de servicii de rezervare de camere
și rezervare la hoteluri, furnizarea de informații
cu privire la hoteluri, rezervare de camere
de hotel pentru călători, rezervare de cazare
la hotel, rezervare de cazare temporară sub
formă de case de vacanță, rezervare de locuri
de cazare pentru călători, rezervare de locuri
de cazare pentru turiști, rezervare pe internet
de cazare temporară, rezervări de camere,
rezervări de hotel pentru terți, rezervări de
spații de cazare temporară, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
cazarea temporară, asigurare de facilități pentru
târguri (cazare), furnizare de spații și materiale
pentru târguri și expoziții, închiriere spații
pentru birouri temporare, furnizarea de spații
pentru evenimente și de spații pentru birouri
provizorii și pentru reuniuni, furnizare de spații
special amenajate pentru conferințe, furnizare de
spații de cazare temporară mobilate, furnizare
de spații special amenajate pentru congrese,
furnizare de spații special amenajate pentru
expoziții, asigurare de spații de cazare pentru
turiști, intermediere de spații de cazare pentru
membrii, furnizare de spații special amenajate
pentru expoziții, în hoteluri, furnizare de spații
special amenajate pentru ședințe de consiliu,
furnizare de spații și materiale pentru conferințe,
expoziții și reuniuni, furnizarea de spații pentru
festivități și facilități temporare de birouri și
reuniuni, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, consiliere în domeniul culinar,
consultaţii privind reţetele de gătit, furnizare de
informaţii cu privire la prepararea alimentelor
şi băuturilor, furnizare de informaţii sub formă
de reţete de băuturi, pregătirea mâncărurilor şi
a băuturilor, pregătirea şi furnizare de alimente
şi băuturi destinate consumului imediat, servicii
în domeniul gustărilor, servire de mâncare
destinată consumului imediat, restaurante
(servirea mesei), servicii de consultanţă în
domeniul artelor culinare, servicii de furnizare
de alimente şi băuturi, servicii de unităţi de
cazare (hoteluri, pensiuni), servicii de bar, servicii
de pensiune, rezervări la pensiuni, pensiuni
pentru animale, servicii de cafenea, servicii de
bufet, furnizarea de facilităţi pentru camping,
servicii de cantină, închirierea aparatelor de
gătit, închirierea dozatoarelor de apă potabilă,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, sculptură
în alimente, servicii de tabere de vacanţă
(cazare), servicii hoteliere, rezervări de hoteluri,
închirierea aparatelor de iluminat, închirierea
sălilor de şedinţe, servicii de motel, servicii de
recepţie pentru cazare temporară (gestionarea

sosirilor şi plecărilor), servicii de restaurant,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, informații și
consiliere cu privire la prepararea de mâncăruri,
servicii de bucătari personali, furnizarea de
informații și consiliere cu privire la prepararea
de mâncăruri, servicii de cazare hotelieră,
furnizare de cazare temporară, servicii de cazare
temporară, organizare de cazare temporară,
organizare de cazare pentru turiști, furnizare
de cazare temporară pentru oaspeți, rezervare
de locuri de cazare pentru vacanțe, hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
restaurante pentru turiști, servicii de restaurant
și bar, servicii de restaurant prestate de hoteluri,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servicii de agenții de turism privind
spațiile de cazare, servicii de agenții de turism
privind rezervări de cazare, servicii de agenții de
turism pentru efectuarea de rezervări la hotel.

───────
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(210) M 2021 07151
(151) 05/10/2021
(732) ȘTEFAN-ALEXANDRU NANU,

COMUNA CORNU, JUDEŢUL
PRAHOVA, CORNU DE JOS,
PRAHOVA, ROMANIA
JEAN SASU, DRM.
REGIMENTULUI NR. 40, SECTOR
6, BUCUREŞTI, ROMANIA
EMILIAN NEGULESCU, STR.
TRAIAN NR. 129, CORP A, AP.
2, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

hiro

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 26.01.06; 26.03.04; 27.05.01

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#d8c881), negru (HEX #0f2039)

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

36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 07152
(151) 05/10/2021
(732) LUNGU STEFAN, STR.

PRIMĂVERII NR. 12C, SAT
OSTRATU, JUD. ILFOV, COMUNA
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Gătit la costum ANTI CHEF

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 11.01.03

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

16. Reviste, ziare, almanahuri, tipărituri,
caractere tipografice, clișee.
35. Publicitate, tratamente de text, gestiunea
afacerilor comerciale, gestiunea proiectelor.
38. Difuzarea de emisiuni radio şi TV, inclusiv
prin cablu sau prin internet.
41. Producție si realizare de programe şi
emisiuni radio şi TV, divertisment, organizarea
de spectacole cu scop cultural, educativ sau de
divertisment.

───────

(210) M 2021 07154
(151) 05/10/2021
(732) HWI INNOVATIVE TECHNOLOGY

SRL, STR. LIVIU REBREANU
NR. 33, BL. M14, SC. 3, ET. 2,
AP. 49, CAMERA 1, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Center for Science and

Innovation in Nutritional
Medicine - CESIN Centrul

pentru Știință și Inovație în
Medicina Nutrițională - CESIN
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, conducerea si administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire.
42. Servicii in domeniile stiintei si tehnologiei ca
si cercetarea si proiectarea, aferente, servicii de
analiza si cercetare.
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2021 07156
(151) 05/10/2021
(732) SC AGROINDUSTRIALA BUCIUM

SA, FUNDAC PLOPII FARA SOT
NR 18-22, JUDEŢ IAŞI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

PODGORIILE BOHOTIN

(531) Clasificare Viena:
05.07.10; 26.11.05; 27.05.01; 27.05.17

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

33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Dealurile Moldovei (Bohotin).
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 33 (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi
să le achiziţioneze cât mai comod, servicii
de comercializare 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 și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de comerţ
în spatiu fizic şi/ sau online, cu amănuntul
şi/sau cu ridicata, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrativă a comenzilor de cumpărare,
furnizarea unei piețe on-line pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizarea
de informații și asistență comerciala pentru
consumatori, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, marketing,
cercetare de marketing, publicitate online într-
o rețea computerizată, 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 on-line într-o rețea de calculatoare.

───────

(210) M 2021 07157
(151) 05/10/2021
(732) SC AGROINDUSTRIALA BUCIUM

SA, FUNDAC PLOPII FARA SOT
NR 18-22, JUDEŢ IAŞI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

CB COLINELE BOHOTIN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.06

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Dealurile Moldovei (Bohotin).
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 33 (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi
să le achiziţioneze cât mai comod, servicii
de comercializare 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 și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de comerţ
în spatiu fizic şi/ sau online, cu amănuntul
şi/sau cu ridicata, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrativă a comenzilor de cumpărare,
furnizarea unei piețe on-line pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizarea
de informații și asistență comerciala pentru
consumatori, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, marketing,
cercetare de marketing, publicitate online într-
o rețea computerizată, 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 on-line într-o rețea de calculatoare.

───────

(210) M 2021 07158
(151) 05/10/2021
(732) INCLUSIVE ACCES SRL, STR.

MIHAI VELICIU, NR. 21, APT.
1, PARTER, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400423, CLUJ,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400423, CLUJ, ROMANIA

(540)

INCLUSIVE ACCESS
ATELIERUL DE

ACCESIBILITATE

(531) Clasificare Viena:
26.11.01; 24.17.01; 27.05.01; 27.05.17

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

41. Servicii de formare pentru persoanele
cu dizabilități, servicii de învățare/educare
pentru persoanele cu dizabilități, workshopuri
pentru persoanele cu dizabilități, ateliere de
lucru, activități culturale pentru persoanele
cu dizabilități, organizare de evenimente și
spectacole pentru persoanele cu dizabilități,
servicii de instruire pentru persoanele cu
dizabilități.
45. Servicii sociale pentru terți, servicii pentru
persoane cu dizabilități.

───────
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(210) M 2021 07159
(151) 05/10/2021
(732) SC AGROINDUSTRIALA BUCIUM

SA, FUNDAC PLOPII FARA SOT
NR 18-22, JUDEŢ IAŞI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

CB CRAMELE BOHOTIN

(531) Clasificare Viena:
05.07.10; 27.05.01; 27.05.17

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

33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Dealurile Moldovei (Bohotin).
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 33 (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi
să le achiziţioneze cât mai comod, servicii
de comercializare 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 și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de comerţ
în spatiu fizic şi/ sau online, cu amănuntul
şi/sau cu ridicata, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrativă a comenzilor de cumpărare,
furnizarea unei piețe on-line pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizarea
de informații și asistență comerciala pentru
consumatori, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri

de comercializare cu amănuntul, marketing,
cercetare de marketing, publicitate online într-
o rețea computerizată, 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 on-line într-o rețea de calculatoare.

───────

(210) M 2021 07160
(151) 05/10/2021
(732) RILLIUS HOLDING LIMITED,

STR. CHRISTODOULOU
CHATZIPAVLOU NR. 199, ET. 4,
AP. 4E, LIMASSOL, 3036, CIPRU

(740) TUCA ZBARCEA SI ASOCIATII IP
SRL, BD. NICOLAE TITULESCU
NR. 4-8, CLĂDIREA AMERICA
HOUSE, ETAJ 8, ARIPA DE VEST,
BUCUREŞTI, 011141, ROMANIA

(540)

PARIMATCH

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
black C), galben (Pantone 809C)

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

35. Indexare web pentru scopuri comerciale
sau publicitare, managementul afacerilor cu
privire la artiști, managementul afacerilor cu
privire la sportivi, organizarea de expoziții
în scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de intermediere a afacerilor cu privire la
potrivirea potențialilor investitori privați cu
antreprenori care au nevoie de finanțare,
servicii specializate privind eficiența afacerilor,
servicii de externalizare (asistență de afaceri),
căutarea de sponsorizări, publicitate, publicitate
cu plata per click, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, răspândirea materialelor
publicitare , sistematizarea informațiilor în baze
de date computerizate, promovarea vânzărilor
pentru terți, promovarea bunurilor și serviciilor
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prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, consultanță profesională în afaceri.
41. Servicii de academii (educație), organizarea
și susținerea conferințelor, organizarea
și susținerea unor forumuri educaționale
în persoană, organizarea și susținerea
de seminarii, tehnoredactare computerizată
electronică, furnizarea de recenzii pentru scopuri
de divertisment sau culturale, furnizarea de
informații în domeniul educației, furnizarea
de informații în domeniul divertismentului,
furnizarea de informații cu privire la activitățile
recreaționale, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, furnizarea online de
publicații electronice, nedescărcabile, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul serviciilor video la cerere,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, furnizarea clasamentelor
folosite în scopuri de publicitate sau culturale,
furnizarea de facilități sportive, furnizarea de
facilități pentru cazinouri (jocuri de noroc),
rezervarea locurilor pentru spectacole, servicii
de jocuri furnizate online de la o rețea
computerizată, organizarea de spectacole
(servicii de impresariat), organizarea de
expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
organizarea de loterii, organizarea de competiții
sportive, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, servicii de club (divertisment
sau educație), servicii ale cluburilor de sănătate
(antrenamente de sănătate și fitness), servicii
de cluburi de noapte (divertisment), servicii
de parcuri de amuzament, servicii de tabere
sportive, servicii de jocuri de noroc, efectuarea
antrenamentelor de fitness, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, publicarea
cărților, publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, servicii de divertisment, producția
de spectacole, educație fizică.

───────

(210) M 2021 07161
(151) 05/10/2021
(732) RILLIUS HOLDING LIMITED,

STR. CHRISTODOULOU
CHATZIPAVLOU NR. 199, ETAJ 4,
AP. 4E, LIMASSOL, 3036, CIPRU

(740) ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIATII
I.P. S.R.L., STR. NICOLAE
TITULESCU NR. 4-8, ETAJ 8,
BIROUL 1, CLĂDIREA AMERICA
HOUSE, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
PARIMATCH

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

35. Indexare web pentru scopuri comerciale
sau publicitare, managementul afacerilor cu
privire la artiști, managementul afacerilor cu
privire la sportivi, organizarea de expoziții
în scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de intermediere a afacerilor cu privire la
potrivirea potențialilor investitori privați cu
antreprenori care au nevoie de finanțare,
servicii specializate privind eficiența afacerilor,
servicii de externalizare (asistență de afaceri),
căutarea de sponsorizări, publicitate, publicitate
cu plata per click, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, răspândirea materialelor
publicitare , sistematizarea informațiilor în baze
de date computerizate, promovarea vânzărilor
pentru terți, promovarea bunurilor și serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, consultanță profesională în afaceri.
41. Servicii oferite de academii (educație),
organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea unor forumuri
educaționale în persoană, organizarea și
susținerea de seminarii, tehnoredactare
computerizată electronică, furnizarea de
recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea de informații în domeniul
educației, furnizarea de informații în domeniul
divertismentului, furnizarea de informații cu
privire la activitățile recreaționale, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
furnizarea clasamentelor folosite în scopuri de
publicitate sau culturale, furnizarea de facilități
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sportive, furnizarea de facilități pentru cazinouri
(jocuri de noroc), rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de jocuri furnizate online
de la o rețea computerizată, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
de expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
organizarea de loterii, organizarea de competiții
sportive, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, servicii de club (divertisment
sau educație), servicii ale cluburilor de sănătate
(antrenamente de sănătate și fitness), servicii
de cluburi de noapte (divertisment), servicii
de parcuri de amuzament, servicii de tabere
sportive, servicii de jocuri de noroc, efectuarea
antrenamentelor de fitness, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, publicarea
cărților, publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, servicii de divertisment, producția
de spectacole, educație fizică.

───────

(210) M 2021 07162
(151) 05/10/2021
(732) RILLIUS HOLDING LIMITED,

STR. CHRISTODOULOU
CHATZIPAVLOU NR. 199, ETAJ 4,
AP. 4E, LIMASSOL, 3036, CIPRU

(740) ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIATII
I.P. S.R.L., STR. NICOLAE
TITULESCU NR. 4-8, ETAJ 8,
BIROUL 1, CLĂDIREA AMERICA
HOUSE, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

P M

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
blackC), galben (Pantone 809C)

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

35. Indexare web pentru scopuri comerciale
sau publicitare, managementul afacerilor cu
privire la artiști, managementul afacerilor cu
privire la sportivi, organizarea de expoziții
în scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de intermediere a afacerilor cu privire la
potrivirea potențialilor investitori privați cu
antreprenori care au nevoie de finanțare,
servicii specializate privind eficiența afacerilor,
servicii de externalizare (asistență de afaceri),
căutarea de sponsorizări, publicitate, publicitate
cu plata per click, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, răspândirea materialelor
publicitare , sistematizarea informațiilor în baze
de date computerizate, promovarea vânzărilor
pentru terți, promovarea bunurilor și serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, consultanță profesională în afaceri.
41. Servicii oferite de academii (educație),
organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea unor forumuri
educaționale în persoană, organizarea și
susținerea de seminarii, tehnoredactare
computerizată electronică, furnizarea de
recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea de informații în domeniul
educației, furnizarea de informații în domeniul
divertismentului, furnizarea de informații cu
privire la activitățile recreaționale, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
furnizarea clasamentelor folosite în scopuri de
publicitate sau culturale, furnizarea de facilități
sportive, furnizarea de facilități pentru cazinouri
(jocuri de noroc), rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de jocuri furnizate online
de la o rețea computerizată, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
de expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
organizarea de loterii, organizarea de competiții
sportive, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, servicii de club (divertisment
sau educație), servicii ale cluburilor de sănătate
(antrenamente de sănătate și fitness), servicii
de cluburi de noapte (divertisment), servicii
de parcuri de amuzament, servicii de tabere
sportive, servicii de jocuri de noroc, efectuarea
antrenamentelor de fitness, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, publicarea
cărților, publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, servicii de divertisment, producția
de spectacole, educație fizică.
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───────

(210) M 2021 07163
(151) 05/10/2021
(732) KLG EUROPE LOGISTICS SRL,

STR. INDUSTRIILOR NR.9,
AUTOSTRADA A1 BUCUREŞTI-
PITEŞTI, KM 23, JUD. GIURGIU,
BOLINTIN DEAL, GIURGIU,
ROMANIA

(540)

strongo by KLG EUROPE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#FFD100), gri (HEX #4A4A4A)

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

39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, servicii de curierat (transport),
ambalarea, împachetarea şi livrarea bunurilor,
inspecţia bunurilor în vederea transportului,
logistica transportului, preluarea ambalajelor
(transport).

───────

(210) M 2021 07164
(151) 05/10/2021
(732) OVIDIU PORUȚIU, STR. BARBU

LAUTARU 11, BL. 27, SC. C, ETAJ
2, AP. 10, JUD. BRAŞOV, BRASOV,
500423, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
craftix art

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

2. Vopsele, coloranți, pigmenți și cerneluri,
acoperiri pe bază de rășină epoxidică, lacuri
folosite de către artiști, lacuri folosite de către
decoratori, lacuri folosite de pictori, lacuri pe
bază de apă (altele decât cele pentru izolare),

lacuri pentru decorarea lemnului, lacuri și
vernisuri, strat de protecție
16. Materiale și mijloace pentru decorare și artă,
produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton sau
plastic, hârtie și carton
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale de artă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vopsele, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
amănuntul

───────

(210) M 2021 07165
(151) 05/10/2021
(732) IONEL ILIESCU, STR.

VETERANILOR NR. 47, SAT
PITEASA, JUD. ILFOV, GĂNEASA,
ILFOV, ROMANIA

(540)

9 TH DAN KRAW TAI DO
SELF DEFENSE FOUNDER

(531) Clasificare Viena:
27.01.01; 24.17.21; 29.01.14

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

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
predarea artelor marţiale chinezeşti, pregătire
în arte marţiale, cursuri de arte marţiale,
administrarea de şcoli de arte marţiale,
furnizarea de informaţii despre rezultatele
competiţiilor de arte marţiale.

───────
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(210) M 2021 07166
(151) 05/10/2021
(732) LIDL STIFTUNG & CO. KG,

STIFTSBERGSTRASSE 1,
NECKARSULM, 74172, GERMANIA

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY SRL,
STRADA GEORGE CALINESCU
NR. 52A, AP.1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011694, ROMANIA

(540)

ETICHETĂ CURATĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.17.20; 26.01.01

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

29. Carne procesata, carne pentru mezeluri,
mezeluri, mezeluri vegetariene.

───────

(210) M 2021 07167
(151) 05/10/2021
(732) TATIANA CHICU, STR. SALCIILOR

NR 40, ETAJ 10, AP 101, JUD IAŞI,
IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

DentaSi

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(591) Culori revendicate:roz deschis,
albastru, negru, verde deschis, bej

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

44. Servicii stomatologice, respectiv:
implantologie, chirurgie orală, estetică dentară,
furnizare de informații despre stomatologie,
consiliere în domeniul stomatologiei,
stomatologie estetică, servicii de stomatologie,
servicii de ortodonție.

───────

(210) M 2021 07168
(151) 05/10/2021
(732) GAMA & GAMA S.R.L., COMUNA

CULCIU, NR.134C, JUDETUL
SATU MARE, CULCIU MARE,
SATU MARE, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA,
NR.48, BL.D-10, AP.3, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)
RĂSPLĂTIM DRAGOSTEA

CU DRAGOSTE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Produse alimentare și hrană pentru animale,
paturi și culcușuri pentru animale.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu furaje pentru animale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
de litieră pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
îngrijirea animalelor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu așternuturi pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse pentru animale de
companie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de litieră pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
așternuturi pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu furaje pentru animale,
administrarea vânzărilor, servicii de gestionare a
vânzărilor, servicii de agentii de import și export.

───────
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(210) M 2021 07169
(151) 05/10/2021
(732) EXPLORATORIUM SRL, STR.

PACURARI NR. 24, BL. 1, SC. A,
ET. 3, AP. 11, JUDETUL IASI, IASI,
700511, IAȘI, ROMANIA

(540)
Metabeta

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

9. Software de calculator.
───────

(210) M 2021 07170
(151) 05/10/2021
(732) SOCIETATEA OGRADA CU

DELICII S.R.L, STR. POPA SAVU
NR.77, ET.1, AP.2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Sabin

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15; 06.07.08;
06.01.02; 02.01.13

(591) Culori revendicate:roz (Pantone 7425),
rosu (Pantone 7418), galben (Pantone
460), (Pantone 461), verde (Pantone
5793), (Pantone 548), (Pantone 5517),
albastru (Pantone 652), (Pantone
2747), (Pantone 2747), mov (Pantone
5265), roz (Pantone 7436), gri (Pantone
7541)

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri ,

compoturi, ouă, lapte, branza, unt, iaurt si alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
31. Produse agricole de acvacultura, horticole
si forestiere brute si neprocesate, graunte
si seminte brute si neprocesate, fructe si
legume proaspete, ierburi proaspete, plante si
flori naturale, bulbi, puieti si semninte pentru
plantare, animale vii, hrana si bauturi pentru
animale, malt.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 07171
(151) 05/10/2021
(732) SOCIETATEA OGRADA CU

DELICII S.R.L, STR. POPA SAVU
NR.77, ET.1, AP.2, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Sabin Din ograda cu delicii

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15; 06.07.08;
06.01.02; 02.01.13

(591) Culori revendicate:roz (Pantone 7425),
rosu (Pantone 7418), galben (Pantone
460), (Pantone 461), verde (Pantone
5793), (Pantone 548), (Pantone 5517),
albastru (Pantone 652), (Pantone
2747), (Pantone 2747), mov (Pantone
5265), roz (Pantone 7436), gri (Pantone
7541)

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri ,
compoturi, ouă, lapte, branza, unt, iaurt si alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
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31. Produse agricole de acvacultura, horticole
si forestiere brute si neprocesate, graunte
si seminte brute si neprocesate, fructe si
legume proaspete, ierburi proaspete, plante si
flori naturale, bulbi, puieti si semninte pentru
plantare, animale vii, hrana si bauturi pentru
animale, malt.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 07172
(151) 05/10/2021
(732) DAFERO S.R.L., B-DUL STEFAN

CEL MARE, NR. 85, SC. B, AP.
5, JUDETUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

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

(540)

DAFERO Fixing Systems

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13; 14.03.01

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

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a articole de
fierărie, mici articole de fierărie,ținte (dibluri) din
metal, dibluri metalice (pentru fixarea tablourilor
în perete), șuruburi metalice, șuruburi plate,
șuruburi metalice autofiletante, șuruburi cu
ureche, cârlige metalice cu șurub, șuruburi
metalice cu piuliță, șuruburi metalice cu ochi,
șuruburi cu cap inelar, holz șurub cârlig din metal,
șuruburi din metal cu autoînfiletare, șuruburi
de reglare din metal, șuruburi din metal pentru
lemn, șuruburi metalice cu cap hexagonal,
manșoane metalice de dilatație pentru fixarea
șuruburilor, șuruburi cu ochi metalice cu capul
cu bilă, dispozitive de fixare a șuruburilor fără
cap, metalice, șuruburi cu filetare manuală

(elemente de fixare) din metal, ancore, ancore
din metal, ancore metalice de zidărie, ancore
metalice pentru pereți, ancore metalice pentru
fixare, ancore din metal pentru clădiri, ancore
metalice utilizate în construcții, ancore de fixare
din metal, ancore din metal utilizate la lucrări
de zidărie, conectori pentru tuburi din metal,
conectori din metal pentru vergele, conectori de
îmbinări (de metal) pentru conducte, conectori
metalici pentru pardoseală și grinde pentru
pardoseală, cuie, cuie din metal, cuie din metal
pentru zidărie, cuie de fixare din metal, coliere
reglabile (metal), bride metalice (coliere), coliere
metalice pentru țevi, splintere de metal, discuri
din metal, discuri de aluminiu, discuri diamantate
si abrazive, burghie si biti de insurubat, lanțuri
metalice, cabluri metalice neelectrice, cabluri
și fire metalice, capace si dopuri pentru tevi,
elemente fier forjat,dispozitive de fixare din
metal, inele metalice de fixare (coliere), elemente
de fixare arhitecturale din metal, dispozitive
de reținere (fixare) din metal, elemente de
fixare din metale comune, bolțuri din metal
(dispozitive de fixare), secțiuni tubulare din
metal de socluri de fixare, dispozitive de fixare
a șuruburilor fără cap, metalice, șuruburi cu
filetare manuală (elemente de fixare) din metal,
piuliţe, șaibe, pop-nituri, nituri, conexpanduri
și conectori metalici exceptand tranportul lor
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere cât mai comod prin magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul referitoare la articole de
fierărie, mici articole de fierărie,ținte (dibluri) din
metal, dibluri metalice (pentru fixarea tablourilor
în perete), șuruburi metalice, șuruburi plate,
șuruburi metalice autofiletante, șuruburi cu
ureche, cârlige metalice cu șurub, șuruburi
metalice cu piuliță, șuruburi metalice cu ochi,
șuruburi cu cap inelar, holz șurub cârlig din metal,
șuruburi din metal cu autoînfiletare, șuruburi
de reglare din metal, șuruburi din metal pentru
lemn, șuruburi metalice cu cap hexagonal,
manșoane metalice de dilatație pentru fixarea
șuruburilor, șuruburi cu ochi metalice cu capul
cu bilă, dispozitive de fixare a șuruburilor fără
cap, metalice, șuruburi cu filetare manuală
(elemente de fixare) din metal, ancore, ancore
din metal, ancore metalice de zidărie, ancore
metalice pentru pereți, ancore metalice pentru
fixare, ancore din metal pentru clădiri, ancore
metalice utilizate în construcții, ancore de fixare
din metal, ancore din metal utilizate la lucrări
de zidărie, conectori pentru tuburi din metal,
conectori din metal pentru vergele, conectori de
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îmbinări (de metal) pentru conducte, conectori
metalici pentru pardoseală și grinde pentru
pardoseală, cuie, cuie din metal, cuie din metal
pentru zidărie, cuie de fixare din metal, coliere
reglabile (metal), bride metalice (coliere), coliere
metalice pentru țevi, splintere de metal, discuri
din metal, discuri de aluminiu, discuri diamantate
si abrazive, burghie si biti de insurubat, lanțuri
metalice, cabluri metalice neelectrice, cabluri
și fire metalice, capace si dopuri pentru tevi,
elemente fier forjat,dispozitive de fixare din
metal, inele metalice de fixare (coliere), elemente
de fixare arhitecturale din metal, dispozitive
de reținere (fixare) din metal, elemente de
fixare din metale comune, bolțuri din metal
(dispozitive de fixare), secțiuni tubulare din
metal de socluri de fixare, dispozitive de fixare
a șuruburilor fără cap, metalice, șuruburi cu
filetare manuală (elemente de fixare) din metal,
piuliţe, șaibe, pop-nituri, nituri, conexpanduri și
conectori metalici, servicii de vânzare cu ridicata
si amănuntul online referitoare la carticole de
fierărie, mici articole de fierărie,ținte (dibluri) din
metal, dibluri metalice (pentru fixarea tablourilor
în perete), șuruburi metalice, șuruburi plate,
șuruburi metalice autofiletante, șuruburi cu
ureche, cârlige metalice cu șurub, șuruburi
metalice cu piuliță, șuruburi metalice cu ochi,
șuruburi cu cap inelar, holz șurub cârlig din metal,
șuruburi din metal cu autoînfiletare, șuruburi
de reglare din metal, șuruburi din metal pentru
lemn, șuruburi metalice cu cap hexagonal,
manșoane metalice de dilatație pentru fixarea
șuruburilor, șuruburi cu ochi metalice cu capul
cu bilă, dispozitive de fixare a șuruburilor fără
cap, metalice, șuruburi cu filetare manuală
(elemente de fixare) din metal, ancore, ancore
din metal, ancore metalice de zidărie, ancore
metalice pentru pereți, ancore metalice pentru
fixare, ancore din metal pentru clădiri, ancore
metalice utilizate în construcții, ancore de fixare
din metal, ancore din metal utilizate la lucrări
de zidărie, conectori pentru tuburi din metal,
conectori din metal pentru vergele, conectori de
îmbinări (de metal) pentru conducte, conectori
metalici pentru pardoseală și grinde pentru
pardoseală, cuie, cuie din metal, cuie din metal
pentru zidărie, cuie de fixare din metal, coliere
reglabile (metal), bride metalice (coliere), coliere
metalice pentru țevi, splintere de metal, discuri
din metal, discuri de aluminiu, discuri diamantate
si abrazive, burghie si biti de insurubat, lanțuri
metalice, cabluri metalice neelectrice, cabluri
și fire metalice, capace si dopuri pentru tevi,
elemente fier forjat,dispozitive de fixare din
metal, inele metalice de fixare (coliere), elemente
de fixare arhitecturale din metal, dispozitive
de reținere (fixare) din metal, elemente de

fixare din metale comune, bolțuri din metal
(dispozitive de fixare), secțiuni tubulare din
metal de socluri de fixare, dispozitive de fixare
a șuruburilor fără cap, metalice, șuruburi cu
filetare manuală (elemente de fixare) din metal,
piuliţe, șaibe, pop-nituri, nituri, conexpanduri
și conectori metalici, furnizarea de informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la articole de
fierărie, mici articole de fierărie,ținte (dibluri) din
metal, dibluri metalice (pentru fixarea tablourilor
în perete), șuruburi metalice, șuruburi plate,
șuruburi metalice autofiletante, șuruburi cu
ureche, cârlige metalice cu șurub, șuruburi
metalice cu piuliță, șuruburi metalice cu ochi,
șuruburi cu cap inelar, holz șurub cârlig din metal,
șuruburi din metal cu autoînfiletare, șuruburi
de reglare din metal, șuruburi din metal pentru
lemn, șuruburi metalice cu cap hexagonal,
manșoane metalice de dilatație pentru fixarea
șuruburilor, șuruburi cu ochi metalice cu capul
cu bilă, dispozitive de fixare a șuruburilor fără
cap, metalice, șuruburi cu filetare manuală
(elemente de fixare) din metal, ancore, ancore
din metal, ancore metalice de zidărie, ancore
metalice pentru pereți, ancore metalice pentru
fixare, ancore din metal pentru clădiri, ancore
metalice utilizate în construcții, ancore de fixare
din metal, ancore din metal utilizate la lucrări
de zidărie, conectori pentru tuburi din metal,
conectori din metal pentru vergele, conectori de
îmbinări (de metal) pentru conducte, conectori
metalici pentru pardoseală și grinde pentru
pardoseală, cuie, cuie din metal, cuie din metal
pentru zidărie, cuie de fixare din metal, coliere
reglabile (metal), bride metalice (coliere), coliere
metalice pentru țevi, splintere de metal, discuri
din metal, discuri de aluminiu, discuri diamantate
si abrazive, burghie si biti de insurubat, lanțuri
metalice, cabluri metalice neelectrice, cabluri
și fire metalice, capace si dopuri pentru tevi,
elemente fier forjat,dispozitive de fixare din
metal, inele metalice de fixare (coliere), elemente
de fixare arhitecturale din metal, dispozitive
de reținere (fixare) din metal, elemente de
fixare din metale comune, bolțuri din metal
(dispozitive de fixare), secțiuni tubulare din
metal de socluri de fixare, dispozitive de fixare
a șuruburilor fără cap, metalice, șuruburi cu
filetare manuală (elemente de fixare) din metal,
piuliţe, șaibe, pop-nituri, nituri, conexpanduri
și conectori metalici, reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou in legatura cu
articole de fierărie, mici articole de fierărie,ținte
(dibluri) din metal, dibluri metalice (pentru fixarea
tablourilor în perete), șuruburi metalice, șuruburi
plate, șuruburi metalice autofiletante, șuruburi



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05/10/2021

cu ureche, cârlige metalice cu șurub, șuruburi
metalice cu piuliță, șuruburi metalice cu ochi,
șuruburi cu cap inelar, holz șurub cârlig din metal,
șuruburi din metal cu autoînfiletare, șuruburi
de reglare din metal, șuruburi din metal pentru
lemn, șuruburi metalice cu cap hexagonal,
manșoane metalice de dilatație pentru fixarea
șuruburilor, șuruburi cu ochi metalice cu capul
cu bilă, dispozitive de fixare a șuruburilor fără
cap, metalice, șuruburi cu filetare manuală
(elemente de fixare) din metal, ancore, ancore
din metal, ancore metalice de zidărie, ancore
metalice pentru pereți, ancore metalice pentru
fixare, ancore din metal pentru clădiri, ancore
metalice utilizate în construcții, ancore de fixare
din metal, ancore din metal utilizate la lucrări
de zidărie, conectori pentru tuburi din metal,
conectori din metal pentru vergele, conectori de
îmbinări (de metal) pentru conducte, conectori
metalici pentru pardoseală și grinde pentru
pardoseală, cuie, cuie din metal, cuie din metal
pentru zidărie, cuie de fixare din metal, coliere
reglabile (metal), bride metalice (coliere), coliere
metalice pentru țevi, splintere de metal, discuri
din metal, discuri de aluminiu, discuri diamantate
si abrazive, burghie si biti de insurubat, lanțuri
metalice, cabluri metalice neelectrice, cabluri
și fire metalice, capace si dopuri pentru tevi,
elemente fier forjat,dispozitive de fixare din
metal, inele metalice de fixare (coliere), elemente
de fixare arhitecturale din metal, dispozitive de
reținere (fixare) din metal, elemente de fixare din
metale comune, bolțuri din metal (dispozitive de
fixare), secțiuni tubulare din metal de socluri de
fixare, dispozitive de fixare a șuruburilor fără cap,
metalice, șuruburi cu filetare manuală (elemente
de fixare) din metal, piuliţe, șaibe, pop-
nituri, nituri, conexpanduri și conectori metalici,
furnizarea de informatii despre vanzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu privire
la articole de fierărie, mici articole de fierărie,ținte
(dibluri) din metal, dibluri metalice (pentru fixarea
tablourilor în perete), șuruburi metalice, șuruburi
plate, șuruburi metalice autofiletante, șuruburi
cu ureche, cârlige metalice cu șurub, șuruburi
metalice cu piuliță, șuruburi metalice cu ochi,
șuruburi cu cap inelar, holz șurub cârlig din metal,
șuruburi din metal cu autoînfiletare, șuruburi
de reglare din metal, șuruburi din metal pentru
lemn, șuruburi metalice cu cap hexagonal,
manșoane metalice de dilatație pentru fixarea
șuruburilor, șuruburi cu ochi metalice cu capul
cu bilă, dispozitive de fixare a șuruburilor fără
cap, metalice, șuruburi cu filetare manuală
(elemente de fixare) din metal, ancore, ancore
din metal, ancore metalice de zidărie, ancore
metalice pentru pereți, ancore metalice pentru

fixare, ancore din metal pentru clădiri, ancore
metalice utilizate în construcții, ancore de fixare
din metal, ancore din metal utilizate la lucrări
de zidărie, conectori pentru tuburi din metal,
conectori din metal pentru vergele, conectori de
îmbinări (de metal) pentru conducte, conectori
metalici pentru pardoseală și grinde pentru
pardoseală, cuie, cuie din metal, cuie din metal
pentru zidărie, cuie de fixare din metal, coliere
reglabile (metal), bride metalice (coliere), coliere
metalice pentru țevi, splintere de metal, discuri
din metal, discuri de aluminiu, discuri diamantate
si abrazive, burghie si biti de insurubat, lanțuri
metalice, cabluri metalice neelectrice, cabluri
și fire metalice, capace si dopuri pentru tevi,
elemente fier forjat,dispozitive de fixare din
metal, inele metalice de fixare (coliere), elemente
de fixare arhitecturale din metal, dispozitive
de reținere (fixare) din metal, elemente de
fixare din metale comune, bolțuri din metal
(dispozitive de fixare), secțiuni tubulare din
metal de socluri de fixare, dispozitive de fixare
a șuruburilor fără cap, metalice, șuruburi cu
filetare manuală (elemente de fixare) din metal,
piuliţe, șaibe, pop-nituri, nituri, conexpanduri
și conectori metalici, servicii de informatii
comerciale furnizate online prin internet sau
o retea globala de calculatoare, cu privire la
articole de fierărie, mici articole de fierărie,ținte
(dibluri) din metal, dibluri metalice (pentru fixarea
tablourilor în perete), șuruburi metalice, șuruburi
plate, șuruburi metalice autofiletante, șuruburi
cu ureche, cârlige metalice cu șurub, șuruburi
metalice cu piuliță, șuruburi metalice cu ochi,
șuruburi cu cap inelar, holz șurub cârlig din metal,
șuruburi din metal cu autoînfiletare, șuruburi
de reglare din metal, șuruburi din metal pentru
lemn, șuruburi metalice cu cap hexagonal,
manșoane metalice de dilatație pentru fixarea
șuruburilor, șuruburi cu ochi metalice cu capul
cu bilă, dispozitive de fixare a șuruburilor fără
cap, metalice, șuruburi cu filetare manuală
(elemente de fixare) din metal, ancore, ancore
din metal, ancore metalice de zidărie, ancore
metalice pentru pereți, ancore metalice pentru
fixare, ancore din metal pentru clădiri, ancore
metalice utilizate în construcții, ancore de fixare
din metal, ancore din metal utilizate la lucrări
de zidărie, conectori pentru tuburi din metal,
conectori din metal pentru vergele, conectori de
îmbinări (de metal) pentru conducte, conectori
metalici pentru pardoseală și grinde pentru
pardoseală, cuie, cuie din metal, cuie din metal
pentru zidărie, cuie de fixare din metal, coliere
reglabile (metal), bride metalice (coliere), coliere
metalice pentru țevi, splintere de metal, discuri
din metal, discuri de aluminiu, discuri diamantate
si abrazive, burghie si biti de insurubat, lanțuri
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metalice, cabluri metalice neelectrice, cabluri
și fire metalice, capace si dopuri pentru tevi,
elemente fier forjat,dispozitive de fixare din
metal, inele metalice de fixare (coliere), elemente
de fixare arhitecturale din metal, dispozitive de
reținere (fixare) din metal, elemente de fixare din
metale comune, bolțuri din metal (dispozitive de
fixare), secțiuni tubulare din metal de socluri de
fixare, dispozitive de fixare a șuruburilor fără cap,
metalice, șuruburi cu filetare manuală (elemente
de fixare) din metal, piuliţe, șaibe, pop-nituri,
nituri, conexpanduri și conectori metalici.

───────

(210) M 2021 07173
(151) 05/10/2021
(732) COSMIN DRAGOS

CONSTANTINESCU, STR. CALEA
LUI TRAIAN NR.181, BL.12,
SC.D, AP.9, JUDETUL VALCEA,
RAMNICUL VALCEA, 240282,
VALCEA, ROMANIA

(540)

CASH&GO AMANET
& EXCHANGE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde (Hex #00ff7c),
portocaliu (Hex #f28802), negru (Hex
#000000)

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

36. Schimb de bani, imprumuturi (finantare),
servicii de amanet.

───────

(210) M 2021 07174
(151) 05/10/2021
(732) ICG CENTURION SOLUTIONS

S.R.L., STR. GHEORGHE
SANDOR, NR. 7, CAMERA 3,
ET. 1, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
ICG CENTURION SOLUTIONS

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

45. Servicii de paza si securitate pentru protectia
fizica a bunurilor materiale si a persoanelor,
pază și protecție (servicii de -), servicii de pază,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii de
securitate fizică, servicii de securitate pentru
clădiri, servicii de securitate pentru protecția
fizică a persoanelor, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății și a persoanelor.

───────
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(210) M 2021 07175
(151) 05/10/2021
(732) BI-TECH SECURITY S.R.L., STR.

MIHĂILENI NR. 22-24, PARTER,
SPAȚIUL ÎN SUPRAFAȚĂ DE
113,59 MP, IDETINFICAT CA "
HALA", SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L, BD. LIBERTATII
NR.22, BL.102, SC.3, ET.6,
AP.55, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

BIDEPA BI-TECH SECURITY

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 02.01.23; 26.01.01; 26.01.04;
26.11.02; 26.11.05; 26.11.07; 26.11.08;
26.04.01

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

clase:
37. Instalare de sisteme de securitate,
întreținere și service de alarme de securitate,
instalare de aparate de securitate pentru case,
instalare de echipamente de securitate și de
siguranță, întreținere și reparare de instalații de
securitate, instalare de dispozitive de securitate
pentru vehicule.
38. Servicii de transmisie, servicii de transmisie
și recepție a datelor cu ajutorul mijloacelor de
telecomunicații, servicii de transmisie securizată
de date, sunete și imagini, servicii de transmisie
de voce și de date.
39. Servicii de depozitare securizată (transport),
transport securizat, transport securizat de valori,
transport securizat cu camion, transport de
valori în vehicule securizate, servicii de informații
referitoare la transportul securizat.

41. Instruirea personalului în vederea asigurării
de protecție maximă, organizare de cursuri
de formare, organizare de cursuri de instruire,
organizare și coordonare de cursuri.
42. Creare de pagini web, creare și întreținere
de pagini web, creare, proiectare și întreținere
de pagini web, servicii de testare pentru sisteme
de alarmă și de monitorizare, servicii de testare
pentru sisteme de alarmă și de monitorizare.
45. Servicii de pază și protecție, servicii de
pază, servicii de pază antiefracție, servicii de
pază contractuale, servicii de pază pentru
infrastructuri, servicii de pază pe timp de
noapte, servicii oferite de către agenții de
pază pentru magazine, servicii de pază pentru
infrastructuri prin sisteme de monitorizare la
distanță, servicii de siguranță, salvare, securitate
și control, servicii de informare referitoare la
siguranță, servicii de consultanță în materie de
siguranță, servicii de securitate pentru protecția
fizică a bunurilor materiale și a persoanelor,
servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale, monitorizarea sistemelor de
securitate, servicii de monitorizare a alarmelor,
servicii de monitorizare electronică în scopuri de
securitate, servicii de securitate fizică, servicii
prestate de gardă de securitate, servicii de
securitate pentru protecția persoanelor, servicii
de securitate pentru evenimente publice, servicii
de securitate pentru protejarea proprietății,
servicii de securitate pentru protecția fizică
a persoanelor, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății și a persoanelor, servicii
prestate de un agent de securitate pentru
clădiri, furnizare de informații despre servicii
prestate de un agent de securitate, servicii
prestate de un agent de securitate pentru
protecția proprietății și persoanelor, servicii de
consultanță în domeniul nevoilor de securitate
ale întreprinderilor comerciale și industriale.

───────
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(210) M 2021 07176
(151) 05/10/2021
(732) HONIGBERGER UNISYS SRL,

STR. MIHAI EMINESCU NR. 7,
JUD. BRAȘOV, HĂRMAN, 507085,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. RĂSPÂNTIILOR NR. 37,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020547,
ROMANIA

(540)

HONIGBERGER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

38. Servicii de telecomunicații, servicii de
informare, consultanță și consiliere privind
telecomunicațiile, servicii de consultanță în
domeniul telecomunicațiilor.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare și de proiectare
în legătură cu acestea, servicii de analize
industriale, servicii de cercetare industrială
și design industrial, servicii de control și
autentificare a calității, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului, consultanță în domeniul ingineriei
telecomunicațiilor, servicii de consultanță în
materie de tehnologie a informației (IT), servicii
IT, servicii IT pentru protecția datelor, securitate,
protecție și reconstituire IT.

───────

(210) M 2021 07177
(151) 05/10/2021
(732) DOSEANU IMOBILIARE SRL,

STR. TRANSILVANIEI, NR. 12, BL.
U3, SCARA B, AP. 16, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

DOSEANU IMOBILIARE

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
07.01.08; 07.01.24

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Black 6 2X), auriu (Panone 155 C,
Pantone 156 C)

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

36. Servicii imobiliare, servicii oferite de agenții
imobiliare.

───────
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(210) M 2021 07178
(151) 05/10/2021
(732) PAUL CONSTANTIN COJOCARU,

STR. PREOT ALEXANDRU
DUMITRESCU, NR. 55A, JUD.
CONSTANȚA, SAT CUMPĂNA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

3C SportAutism Program
by PAUL COJOCARU

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
albastru

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

41. Educatie, instruire, programe de educare
si reeducare psihomotorie pentru persoane
cu dizabilitati, programe de optimizare a
coordonarilor pentru persoanele cu dizabilitati
(servicii de instruire), furnizare de instruire
pentru persoanele cu dizabilități, coordonarea
de programe de asistență educațională pentru
îngrijitori, coordonarea de programe de asistență
educațională, servicii educaționale sub formă
de programe, programe educaționale și de
instruire în domeniul recuperării persoanelor cu
dizabilități.

───────

(210) M 2021 07179
(151) 05/10/2021
(732) STRATEGIC DISTRIBUTION

GROUP SRL, STR. FĂCLIEI NR.4,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 040787,
ROMANIA

(540)
STRATEGIC

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

6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport.

───────

(210) M 2021 07181
(151) 05/10/2021
(732) S.C. VANINA COM S.R.L., STR.

BUDUREASA NR. 282, JUD.
BIHOR, BUDUREASA, 417100,
BIHOR, ROMANIA

(540)

wild foods

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04

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

29. Extracte din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, ciuperci conservate, ciuperci,
preparate, piure de ciuperci, ciuperci shiitake
deshidratate, trufe uscate (ciuperci comestibile),
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fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, fructe de pădure, conservate, supă
de fructe de pădure, desert din fructe de pădure
cu frișcă, fructe deshidratate, fructe preparate,
fructe conservate, fructe congelate, fructe
uscate, fructe glasate, fructe congelate, fructe
coapte, fructe confiate, fructe glazurate, fructe
tăiate, fructe aromatizate, fructe fermentate, coji
de fructe, fructe în saramură, fructe la borcan,
conserve de fructe, trufe conservate, trufe gătite,
suc de trufe, pastă de trufe, brânzeturi cu trufe,
uleiuri pe bază de trufe, hribi, uscați, vânat,
carne de vânat, carne, carne procesată, carne
afumată, carne tocată, carne proaspătă, carne
sărată, carne uscată, carne congelată, carne
preparată, carne feliată, carne prăjită, carne
ambalată, gem de mure, afine preparate, afine
uscate, dulceață de afine, gem de zmeură.
30. Ciocolată, zahăr, miere, sirop de melasă,
sosuri de ciuperci, orez, orez decorticat, orez
integral, orez expandat, orez condimentat, orez
fiert, orez preparat, orez, tapiocă, orez prăjit,
orez instant, orez vermicelli, orez glutinos,
fructe de pădure învelite în ciocolată, sosuri
de fructe, condimente, condimente uscate,
hrean (condimente), chutneys (condimente),
condimente comestibile, condimente alimentare,
mirodenii (condimente), sosuri (condimente),
curry (condimente), condimente aromate,
amestecuri de condimente, amestec de
condimente, sare cu condimente, condimente de
copt, extracte de condimente, condimente pentru
alimente, condimente pentru pizza, arome și
condimente, trufe de ciocolată, miere cu trufe,
înghețate cu trufe, trufe (produse de cofetărie),
paste făinoase cu trufe, trufe cu rom (produse
de cofetărie), sosuri pe bază de cremă de trufe,
plăcinte cu vânat, plăcinte cu afine.
31. Plante și flori naturale, animale vii,
malt, ciuperci, ciuperci neprelucrate, ciuperci
crude, ciuperci proaspete, ciuperci shiitake,
proaspete, miceliu de ciuperci (răsaduri),
ciuperci gelatinoase albe comestibile proaspete,
ciuperci, proaspete, pentru uz alimentar, ciuperci
crescute pe tulpina de stejar, proaspete,
orez neprelucrat, orez nedecorticat, fructe
proaspete, migdale (fructe), fructe crude,
fructe neprelucrate, fructe lychee neprocesate,
fructe dragon proaspete, trufe proaspete, mure
proaspete, mure galbene proaspete, afine
proaspete, afine crude, afine neprelucrate, afine
sălbatice, proaspete, zmeură proaspătă, zmeură
neagră, proaspătă (bokbunja).
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, publicitate radiofonică,
publicitate televizată, publicitate online,
promovarea afacerii (publicitate), publicitate și

marketing, publicitate și reclamă, publicitate
prin bannere, organizarea de publicitate, servicii
de publicitate, publicitate prin corespondență,
publicitate în reviste.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, transport
terestru, transport fluvial, transport rutier,
transport maritim, transport prin curier, transport
de fructe, transport de mărfuri, transport de
bunuri.

───────

(210) M 2021 07182
(151) 05/10/2021
(732) EDEN CAPITAL DEVELOPMENT

SRL, B-DUL GENIULUI NR. 46-48,
SC. B, ET. 10, AP. 129, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

CORTINA 126

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.07.25

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

36. Servicii imobiliare, servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuințe,
afaceri imobiliare, managementul proprietăților
imobiliare, administrare de proprietăți imobiliare,
asigurare de proprietăți imobiliare, achiziție
de proprietăți imobiliare (pentru terți), servicii
de investiții în proprietăți imobiliare, servicii
ale agențiilor de bunuri imobiliare rezidențiale,
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furnizare de informații pe internet privind
afacerile imobiliare, furnizare de informații
privind bunuri imobiliare și terenuri, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
clădiri rezidențiale, servicii de listare de
proprietăți imobiliare pentru închirierea de case
și închirierea de apartamente, multiproprietăți în
domeniul imobiliar, finantare de proiecte.

───────

(210) M 2021 07183
(151) 05/10/2021
(732) MARTA MANAFU, CALEA

SERBAN VODA 213-217,
COMPLEX DIAMOND PARK,
SC. 3, AP. 31, ET 7, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) SOCIETATE CIVILĂ DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
MILCEV BURBEA, STR. DR.
NICOLAE STAICOVICI NR. 14, ET.
1, AP. 1, SECTOR 5, BUCURESTI,
050558, ROMANIA

(540)

BIZ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

clase:
9. Reviste electronice descărcabile, publicaţii
electronice, descărcabile, publicații electronice
descărcabile sub formă de reviste, fișiere
multimedia descărcabile, publicații electronice
interactive, publicații care pot fi descărcate,
publicații electronice în domeniul tehnologiei
interactive, publicații săptămânale ce pot
fi descărcate în format electronic de pe

internet, rapoarte electronice descărcabile,
software interactiv pentru afaceri, software
pentru tehnologia afacerilor, baze de date
computerizate, conținut media descărcabil,
agende electronice.
41. Educaţie, divertisment, activităţi sportive şi
culturale, organizare de conferințe, organizare
de conferințe în domeniul afacerilor, coordonare
de conferințe de afaceri, instruire în abilități
în afaceri, organizare de conferințe în scopuri
educaționale, organizare de conferințe în
domeniul publicității, organizare de pregătire
în afaceri, servicii de îndrumare în afaceri,
servicii educative în domeniul afacerilor,
organizare de seminarii în domeniul afacerilor,
servicii de pregătire în domeniul afacerilor,
organizarea de congrese în scopuri de afaceri,
transfer de cunoștințe și know-how în afaceri
(cursuri), coordonare de cursuri de pregătire
în materie de afaceri, coordonare de cursuri
cu privire la administrarea afacerilor, organizare
de evenimente educative, coordonare de
evenimente educative, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale
de divertisment, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment, în
rețele online și pe internet, servicii de conferințe,
organizare de conferințe cu scopuri educative,
organizare de conferințe în domeniul instruirii,
organizarea și conducerea de conferințe și
seminarii, organizarea de conferințe anuale în
domeniul achizițiilor, organizare de conferințe
referitoare la formarea profesională, organizare
de conferințe pe teme de comerț, organizare
și coordonare de conferințe și congrese,
elaborarea de materiale didactice distribuite
la conferințele profesionale, organizare și
coordonare de conferințe cu scop educativ,
coordonare de activități de divertisment,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
organizare de webinare, organizare de convenții
cu scopuri educative, organizare de congrese
în scop de instruire, organizarea și conducerea
de congrese, organizarea și conducerea
de conferințe, organizarea și conducerea
de seminarii, cursuri educative în domeniul
finanțelor, elaborarea de materiale didactice
distribuite la prelegerile profesionale, elaborarea
de materiale didactice distribuite la cursurile
profesionale, furnizare de cursuri de instruire,
furnizarea de instruire online, organizare și
coordonare de grupuri de discuții educative, nu
online, publicare de reviste, publicare de reviste
electronice, publicare multimedia a revistelor,
publicare de reviste și cărți, publicare de reviste
pe internet, furnizare online de reviste cu articole
pe teme generale care nu pot fi descărcate,
închiriere de reviste, servicii de publicare de
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reviste, închiriere de ziare și reviste, servicii
de consultanță privind publicarea revistelor,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare on-line de cărți și reviste
electronice, editare de publicații, furnizare de
publicații electronice, publicare de publicații
periodice, altele decât cele publicitare, furnizare
de publicații on-line, publicare multimedia a
publicațiilor electronice, publicare de materiale
și publicații tipărite, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, servicii de
publicare a publicațiilor periodice și neperiodice,
altele decât textele publicitare, furnizare de
publicații electronice dintr-o rețea globală de
calculatoare sau de pe internet, nedescărcabile,
furnizare de publicații dintr-o rețea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot
fi consultate, publicare multimedia, publicare
de documente, publicare de afișe, publicare
de texte, publicare de buletine informative,
servicii de publicare electronică, publicare de
cărți și reviste, servicii de publicare on-
line, publicare de materiale educative tipărite,
publicare de materiale didactice educative,
publicare de calendare de evenimente, publicare
multimedia de materiale tipărite, publicare
de produse de imprimerie, publicarea de
produse de imprimerie, publicarea de materiale
multimedia online, servicii de publicare de text
electronic, publicare de reviste cu informații
științifice, publicare de texte, altele decât
textele publicitare, publicare de cărți legate
de tehnologia informației, publicare de ziare,
periodice, cataloage și broșuri, publicare de
materiale tipărite în format electronic, publicare
de cărți și periodice electronice online, servicii
de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de conferințe, furnizare de
servicii de studio de înregistrare video, editare
de texte scrise, editare de texte scrise, cu
excepția textelor publicitare, editare, întocmire
de rapoarte și redactare de texte, publicare
de cărți electronice și periodice pe internet,
publicare de materiale tipărite în format
electronic pe internet, publicare de materiale
tipărite, cu excepția textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de materiale tipărite,
altele decât textele publicitare, publicare de texte
sub formă de mijloace electronice, redactarea
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de editare, servicii jurnalistice, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
publicare online de ziare electronice, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, publicare de
recenzii online în domeniul divertismentului.

───────

(210) M 2021 07184
(151) 05/10/2021
(732) MARTA MANAFU, CALEA

SERBAN VODA 213-217,
COMPLEX DIAMOND PARK,
SC. 3, AP. 31, ET 7, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) SOCIETATE CIVILĂ DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
MILCEV BURBEA, STR. DR.
NICOLAE STAICOVICI NR. 14, ET.
1, AP. 1, SECTOR 5, BUCURESTI,
050558, ROMANIA

(540)

NEWBIZ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

9. Reviste electronice descărcabile, publicaţii
electronice, descărcabile, publicații electronice
descărcabile sub formă de reviste, fișiere
multimedia descărcabile, publicații electronice
interactive, publicații care pot fi descărcate,
publicații electronice în domeniul tehnologiei
interactive, publicații săptămânale ce pot
fi descărcate în format electronic de pe
internet, rapoarte electronice descărcabile,
software interactiv pentru afaceri, software
pentru tehnologia afacerilor, baze de date
computerizate, conținut media descărcabil,
agende electronice.
16. Reviste profesionale, reviste (publicații
periodice), hârtie pentru reviste, coperte (coperți)
de reviste, publicații imprimate, publicații
periodice, publicații educative, publicații pentru
afaceri, publicații de reclame, publicații periodice
tipărite, hârtie pentru publicații, anuare (publicații
tipărite), hârtie și carton, suporturi pentru afișe
din hârtie sau carton, hârtie, hârtie pentru
tipar (hârtie pentru șapirograf), hârtie pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05/10/2021

imprimare digitală, panouri indicatoare din
hârtie sau carton, mașini de birou, produse
de imprimerie, broșuri, buletine (materiale
tipărite), buletine de știri (materiale tipărite),
buletine informative, calendare, fișe pentru
sintetizarea informațiilor, formulare (imprimate),
ghiduri tipărite, indicatoare publicitare din hârtie,
jurnale (articole tipărite), jurnale comerciale,
jurnale și agende, panouri publicitare tipărite,
din hârtie, panouri publicitare tipărite, din
carton, panouri publicitare din hârtie, panouri
publicitare din carton, papetarie imprimata,
articole de papetărie, pliante informative tipărite,
pliante tipărite, ziare, tipărituri, materiale tipărite,
publicaţii tipărite, broşuri, rapoarte tipărite,
rapoarte de cercetare tipărite.
35. Managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
publicitate în reviste, servicii de revista presei,
realizarea abonamentelor la cărți, reviste, ziare
sau benzi desenate, publicarea de texte
publicitare, asistență în afaceri, studii de afaceri,
consultanță în afaceri, promovarea afacerii
(publicitate), analiza afacerilor comerciale,
date referitoare la afaceri, analiză statistică
în afaceri, analiza statisticilor de afaceri,
analiza informațiilor de afaceri, consultanță
profesională în afaceri, estimare în afaceri
comerciale, consultanță privind organizarea
afacerii, servicii privind planificarea afacerilor,
studii privind eficiența afacerilor, consultanță
privind eficiența afacerilor, furnizare de informații
de afaceri, compilare de cataloage de afaceri,
servicii de consultanță în afaceri, difuzare
de informații de afaceri, consultanță privind
planificarea în afaceri, colectarea de informații
de afaceri, colectarea de informații pentru
afaceri, prelucrarea rezultatelor studiilor de
afaceri, furnizare de informații comerciale
(afaceri), efectuare de cercetări de afaceri,
evaluare de oportunități de afaceri, analize
și rapoarte statistice, colectarea de statistici
pentru afaceri, informații în materie de afaceri,
sondaje pentru scopuri de afaceri, organizare
de întâlniri de afaceri, consultanță privind
cercetarea în afaceri, studii statistice în
domeniul afacerilor, consultanță profesională
privind managementul afacerilor, servicii de
informații statistice în afaceri, furnizare de
informații statistice de afaceri, consultanță în
afaceri privind marketingul strategic, compilare
de statistici referitoare la afaceri, furnizare
de date computerizate de afaceri, servicii de
analiză în managementul afacerilor, dezvoltare
de concepte pentru economia afacerilor,
servicii de consultanță în managementul
afacerilor, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, servicii de cercetări în

domeniul afacerilor, îndrumări în organizarea și
conducerea afacerilor, servicii pentru strategia
și planul de afaceri, obținerea de statistici de
afaceri (pentru terți), organizare de expuneri
în scop de afaceri, furnizare de informații
comerciale și de afaceri, servicii de cercetare
și informații în afaceri, furnizarea de date
informatizate referitoare la afaceri, elaborare
de rapoarte pentru proiecte de afaceri,
elaborare de informații statistice în domeniul
afacerilor, furnizare de informații computerizate
privind managementul afacerilor, furnizare de
informații statistice în materie de afaceri,
compilare de statistici de afaceri și informații
comerciale, întocmire și analiză de situații
financiare pentru afaceri, rapoarte aferente
analizelor de piață, servicii de consultanță în
afaceri privind performanțele întreprinderilor,
evaluări referitoare la administrarea afacerilor în
întreprinderile profesionale, servicii de cercetare
și informații în domeniul afacerilor, furnizare
de informații on-line, de afaceri și comerciale,
cercetare în domeniul afacerilor și cercetare
de piață, întocmire de prezentări audio și/sau
vizuale pentru afaceri, compilare și analiză de
informații și date cu privire la managementul
afacerilor, pregătire de publicații publicitare,
servicii de abonamente la publicații, pentru
terți, servicii de abonamente la publicații online,
pentru terți, furnizarea de spațiu publicitar în
publicații periodice, ziare și reviste, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu publicații
electronice descărcabile, publicare de texte
publicitare, publicare de materiale publicitare,
publicare de materiale publicitare online,
promovare de evenimente speciale, organizare
de evenimente în scopuri comerciale și
publicitare, promovare a vânzărilor de produse și
servicii ale terților prin evenimente promoționale,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, publicitate online, închiriere de
spațiu publicitar online, difuzare de materiale
publicitare online, compilare de anuare online
ale firmelor, servicii de publicitate și marketing
online, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, publicitate online printr-
o rețea informatizată de comunicații, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terți prin rețele de comunicații electronice,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, întocmire de rapoarte comerciale,
întocmire de rapoarte economice.
41. Educaţie, divertisment, activităţi sportive şi
culturale, organizare de conferințe, organizare
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de conferințe în domeniul afacerilor, coordonare
de conferințe de afaceri, instruire în abilități
în afaceri, organizare de conferințe în scopuri
educaționale, organizare de conferințe în
domeniul publicității, organizare de pregătire
în afaceri, servicii de îndrumare în afaceri,
servicii educative în domeniul afacerilor,
organizare de seminarii în domeniul afacerilor,
servicii de pregătire în domeniul afacerilor,
organizarea de congrese în scopuri de afaceri,
transfer de cunoștințe și know-how în afaceri
(cursuri), coordonare de cursuri de pregătire
în materie de afaceri, coordonare de cursuri
cu privire la administrarea afacerilor, organizare
de evenimente educative, coordonare de
evenimente educative, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale
de divertisment, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment, în
rețele online și pe internet, servicii de conferințe,
organizare de conferințe cu scopuri educative,
organizare de conferințe în domeniul instruirii,
organizarea și conducerea de conferințe și
seminarii, organizarea de conferințe anuale în
domeniul achizițiilor, organizare de conferințe
referitoare la formarea profesională, organizare
de conferințe pe teme de comerț, organizare
și coordonare de conferințe și congrese,
elaborarea de materiale didactice distribuite
la conferințele profesionale, organizare și
coordonare de conferințe cu scop educativ,
coordonare de activități de divertisment,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
organizare de webinare, organizare de convenții
cu scopuri educative, organizare de congrese
în scop de instruire, organizarea și conducerea
de congrese, organizarea și conducerea
de conferințe, organizarea și conducerea
de seminarii, cursuri educative în domeniul
finanțelor, elaborarea de materiale didactice
distribuite la prelegerile profesionale, elaborarea
de materiale didactice distribuite la cursurile
profesionale, furnizare de cursuri de instruire,
furnizarea de instruire online, organizare și
coordonare de grupuri de discuții educative,
nu online, publicare de reviste, publicare de
reviste electronice, publicare multimedia a
revistelor, publicare de reviste și cărți, publicare
de reviste pe internet, furnizare online de
reviste cu articole pe teme generale care
nu pot fi descărcate, închiriere de reviste,
servicii de publicare de reviste, închiriere de
ziare și reviste, servicii de consultanță privind
publicarea revistelor, publicare multimedia de
reviste, jurnale și ziare, publicare de reviste în
format electronic pe internet, publicare on-line de
cărți și reviste electronice, editare de publicații,
furnizare de publicații electronice, publicare

de publicații periodice, furnizare de publicații
on-line, publicare multimedia a publicațiilor
electronice, publicare de materiale și publicații
tipărite, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, servicii de publicare
a publicațiilor periodice și neperiodice, altele
decât textele publicitare, furnizare de publicații
electronice dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet, nedescărcabile, furnizare de
publicații dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate,
publicare multimedia, publicare de documente,
publicare de afișe, publicare de texte, publicare
de buletine informative, servicii de publicare
electronică, publicare de cărți și reviste, servicii
de publicare on-line, publicare de materiale
educative tipărite, publicare de materiale
didactice educative, publicare de calendare de
evenimente, publicare multimedia de materiale
tipărite, publicare de produse de imprimerie,
publicarea de produse de imprimerie, publicarea
de materiale multimedia online, servicii de
publicare de text electronic, publicare de reviste
cu informații științifice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de cărți
legate de tehnologia informației, publicare de
ziare, periodice, cataloage și broșuri, publicare
de materiale tipărite în format electronic,
publicare de cărți și periodice electronice
online, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de conferințe,
furnizare de servicii de studio de înregistrare
video, editare de texte scrise, editare de texte
scrise, cu excepția textelor publicitare, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte,
publicare de cărți electronice și periodice pe
internet, publicare de materiale tipărite în format
electronic pe internet, publicare de materiale
tipărite, cu excepția textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de materiale tipărite,
altele decât textele publicitare, publicare de texte
sub formă de mijloace electronice, redactarea
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de editare, servicii jurnalistice, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
publicare online de ziare electronice, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, publicare de
recenzii online în domeniul divertismentului.

───────
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IRISULUI NR. 1, BL. I5, SC. 2,
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(540)

CENTRUL VIETII

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.09.04

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#cfac50), albastru (HEX #123b8c)

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

32. Apă plată, apă carbogazoasă, apă tonică,
apă seltzer, apă îmbuteliată, apă minerală,
apă (băuturi), apă potabilă, apă cu arome,
apă gazoasă (sifon), apă de masă, apă de
ghețar, apă minerală aromatizată, apă gazoasă
(carbonatată), apă îmbogățită nutritiv, apă
potabilă distilată, apă potabilă purificată, apă
minerală carbogazoasă, apă de izvor.
35. Publicitate, publicitate radiofonică,
publicitate televizată, publicitate online,
publicitate în cinematografe, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate și marketing,
servicii oferite de agenții de publicitate,
publicitate și reclamă, publicitate prin bannere,
organizarea de publicitate, servicii de publicitate,
publicitate prin corespondență, publicitate în
reviste, publicitate pentru cinematografe, servicii
promoționale de publicitate, publicitate cu
răspuns direct, promovare (publicitate) de
călătorii, promovare (publicitate) de concerte,
publicitate directă prin poștă, servicii de
publicitate digitală, servicii de publicitate
exterioară, servicii de publicitate politică, servicii
de publicitate privind automobilele, servicii de
editare de publicitate, publicitate promoțională
desfășurată prin telefon, servicii de planificare
pentru publicitate, servicii de agenție de
publicitate, publicitate radio și de televiziune,
servicii de publicitate în presă, publicitate
pentru terți pe internet, servicii de publicitate și
reclamă, servicii de publicitate pentru bijuterii,

negociere de contracte de publicitate, dezvoltare
de conceptii de publicitate, furnizare de
informații privind publicitatea, consultanță privind
publicitatea în presă, colectarea de informații
privind publicitatea, compilare de statistici
privind publicitatea, servicii de publicitate
în domeniul imobiliar, servicii de cercetare
privind publicitatea, servicii de publicitate și
de promovare, publicitate promoțională pentru
proiecte de explorare, servicii de publicitate
pentru promovarea băuturilor, întocmirea de
texte de publicitate comercială, servicii de
publicitate privind industria turismului, pregătirea
de prezentări audiovizuale pentru publicitate,
publicitate promoțională privind pregătirea
în filozofie, servicii de publicitate privind
serviciile financiare, servicii de publicitate
privind lucrări publice, servicii de publicitate
privind industria automobilelor, publicitate pentru
imobile comerciale sau rezidențiale, servicii
de publicitate pentru alte persoane, servicii
de publicitate referitoare la îmbrăcăminte,
publicitate în domeniul turismului și călătoriilor,
servicii de publicitate pentru produse cosmetice,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terți prin rețele de comunicații electronice,
publicitate prin intermediul panourilor electronice
de afișare, expoziții în scopuri comerciale sau de
publicitate, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, servicii de publicitate privind
sectoarele de transport, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, editare post-
producție de publicitate și reclame, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată
în publicitate prin radio și televiziune, servicii
de publicitate comercială legate de francizare,
servicii de publicitate și de promovare de
vânzări, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de publicitate, promovare
și relații publice, publicitate prin internet pentru
vânzare de automobile, servicii de publicitate
pentru produse de parfumerie, publicitate de tip
pay-per-click (ppc).
39. Servicii de îmbuteliere, ambalarea și
depozitarea mărfurilor, distribuție prin conducte
și cabluri, parcare și depozitare de vehicule,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul, servicii
de închiriere în legătură cu transport și
depozitare, transport, organizarea transportului,
ambalaje pentru alimente, ambalare cadouri,
ambalare de alimente, ambalare de articole
pe bază de comandă și specificații ale altor
persoane, ambalare de articole pentru transport,
ambalare de produse alimentare, ambalare
de produse în tranzit, ambalarea, ambalarea
aerosolilor conform comenzii și specificațiilor,
ambalarea de lichide conform comenzii și
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specificațiilor, ambalarea produselor, antrepozit
vamal, antrepozitare vamală, antrepozitare
vamală de mărfuri, antrepozitare vamală de
vinuri, depozitare de alimente, depozitare de
ambarcațiuni, iahturi, bărci și de vehicule
maritime, depozitare de alimente congelate
în magazii, depozitare de aparate casnice,
depozitare de aparate electrice, depozitare de
arme, depozitare de bagaje, depozitare de
bagaje pentru pasageri, depozitare de blănuri,
depozitare de broșuri, depozitare de băuturi,
depozitare de combustibil pentru avioane,
depozitare de combustibili gazoși, depozitare
de containere, depozitare de containere și de
mărfuri, depozitare de cosmetice, depozitare
de deșeuri, depozitare de deșeuri petroliere,
depozitare de deșeuri radioactive, depozitare de
elemente componente, depozitare de energie
și combustibili, depozitare de gaz natural
lichefiat pe nave, depozitare de materiale
periculoase, depozitare de mobilier, depozitare
de pachete, depozitare de petrol, depozitare
de piese de vehicule, depozitare de piese
pentru autovehicule, depozitare de produse,
depozitare de produse agricole, depozitare de
produse farmaceutice, depozitare de produse
în magazii, depozitare de produse în tranzit,
depozitare de vinuri în condiții de temperatură
și umiditate controlată, depozitare refrigerată
de bunuri, depozitare temporară a bunurilor
personale, depozitare temporară de chei,
depozitare temporară de livrări, depozitare în
magazii de produse provenite de la ferme,
depozitare în spații de refrigerare a fructelor
de mare, depozitare în vrac, depozitare și
livrare de bunuri, depozitarea apei în rezervoare,
depozitarea articolelor de îmbrăcăminte,
depozitarea lichidelor, depozitarea mărfurilor,
depozitarea peste noapte a scrisorilor în magazii,
depozitarea produselor în lăzi, depozitarea
și păstrarea articolelor de îmbrăcăminte,
furnizare de informații despre servicii de
depozitare temporară, furnizare de informații
despre servicii de înmagazinare, furnizare de
informații în legătură cu depozitarea temporară
a bunurilor personale, furnizare de instalații
de depozitare refrigerată, furnizare de instalații
pentru depozitare de produse congelate,
furnizare de instalații pentru depozitare la rece,
livrare și depozitare de bunuri, organizarea
depozitării bagajelor, organizarea depozitării
combustibililor, organizarea depozitării de
hidrocarburi, împachetare de cadouri,
împachetare și ambalare de bunuri,
împachetarea articolelor de îmbrăcăminte în
vederea transportării, împachetarea bunurilor
pentru mutare, împachetarea produselor,
închiriere de spații pentru depozitare,

înmagazinare, servicii de ambalare pe paleti,
servicii de antrepozitare, servicii de antrepozitare
a mărfurilor destinate comerțului, servicii
de aprovizionare cu combustibil a navelor
(depozitare), servicii de brokeraj referitoare
la stocare, servicii de consiliere privind
ambalarea produselor, servicii de consiliere
privind depozitarea mărfurilor, servicii de
consiliere referitoare la reambalarea produselor,
servicii de consultanță în materie de depozitare,
servicii de consultanță în materie de stocare,
servicii de depozitare, servicii de depozitare de
produse, servicii de depozitare de încărcături,
servicii de depozitare pentru aeronave, servicii
de depozitare refrigerată, servicii de depozitare
securizată (transport), servicii de depozitare în
lăzi, servicii de depozitare și păstrare în magazii,
servicii de distribuție de mărfuri paletizate,
servicii de etichetare, servicii de garderobă.
41. Organizarea de seminarii educative în
materie de terapii de înfrumusețare, servicii de
instruire, servicii educative în materie de tehnici
de meditaţie, servicii de divertisment, educaţie
fizică, servicii furnizate de cluburi sportive.
44. Masaj thailandez, masaj, masaj shiatsu,
masaj și masaj shiatsu terapeutic, masaj
tradițional japonez, masaj pentru câini, masaj
pentru cai, masaj cu pietre calde, masaj
în domeniul sporturilor, masaj al țesuturilor
adânci, informații referitoare la masaj, servicii
de masaj la picioare, terapie gua-sha (masaj
cu răzuire), servicii de masaj pentru femei
gravide, terapii auditiv-verbale, furnizare de
terapii cu laser pentru tratarea afecțiunilor
medicale, servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, asistență medicală pentru animale,
servicii de asistență medicală pentru oameni,
servicii de igienă și frumusețe pentru oameni,
servicii de îngrijire a animalelor, analiză
cosmetică, analiză de culori (servicii prestate
de esteticieni), aplicare de produse cosmetice
pe corp, aplicarea produselor cosmetice pe
față, artă corporală, băi publice pentru scopuri
de igienă, băi turcești, coafură (saloane
de -), complexuri balneare, consiliere cu
privire la produse cosmetice, consiliere în
domeniul înfrumusețării, consultanță cu privire la
frumusețe, consultanță în domeniul cosmeticii,
consultanță în domeniul îngrijirii corpului și
a frumuseții, electroliză efectuată în scopuri
cosmetice, eliminarea celulitei, epilat cu
ceară, frizerii pentru bărbați, furnizare de băi
publice pentru igienă personală, furnizare de
echipamente pentru băi cu jeturi de apă sub
presiune, furnizare de informații despre băi
publice, furnizare de informații despre băi
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turcești, furnizare de informații despre coafarea
părului, furnizare de informații despre servicii ale
saloanelor de frumusețe, furnizare de informații
în materie de frumusețe, furnizare de instalații
pentru toalete publice, furnizare de servicii
ale băilor termale, furnizare de spații special
amenajate pentru băi publice, furnizare de
toalete portabile pentru evenimente, furnizare de
toalete publice, manichiură, ondularea părului,
îngrijire cosmetică pentru persoane, îngrijirea
estetică a picioarelor, îngrijiri de igienă pentru
oameni, îngrijiri de igienă și frumusețe, saloane
de bronzare, saloane de coafură, saloane de
frumusețe, saloane de înfrumusețare pentru
tunderea perucilor, saloane de îngrijire a pielii,
servicii balneare pentru sănătatea şi bunăstarea
corpului şi a spiritului, servicii consultative privind
îngrijirea părului, servicii cosmetice de îngrijire
corporală, servicii cu laser pentru întinerirea
pielii, servicii de bronzare cu aerograf pentru
corpul uman, servicii de bărbierie, servicii
de coafor, servicii de coafor de lux, servicii
de coafor pentru bărbați, servicii de coafor
pentru copii, servicii de coafor pentru personalul
armatei, servicii de consultanță cu privire la
epilarea corporală, servicii de consultanță cu
privire la tratamentele de înfrumusețare, servicii
de consultanță cu privire la îngrijirea pielii,
servicii de consultanță în domeniul cosmetic,
servicii de consultanță în domeniul îngrijirii
frumuseții, servicii de consultanță în materie
de îngrijire a frumuseții, servicii de conturare
a sprâncenelor, servicii de cosmetică, servicii
de epilare, servicii de epilare a sprâncenelor
cu ață, servicii de epilare corporală cu ceară
pentru persoane, servicii de epilare cu laser,
servicii de frizerie, servicii de frizerie pentru
bărbați, servicii de frumusețe oferite de un centru
spa, servicii de furnizare de instalații de băi
de soare, servicii de furnizare de instalații de
saune, servicii de machiaj profesional, servicii
de manichiură, servicii de împletire a părului,
servicii de îndepărtare permanentă și reducere
a părului, servicii de îndreptat părul, servicii
de îngrijire a frumuseții, servicii de îngrijire a
unghiilor, servicii de îngrijire cosmetică a corpului
furnizate de stațiunile balneo-climaterice, servicii
de îngrijire cosmetică a corpului furnizate
de stațiunile balneo-climaterice de tratament,
servicii de întindere a pielii cu laser, servicii
de întors genele, servicii de pedichiură, servicii
de permanent pentru păr, servicii de permanent
pentru întors genele, servicii de salon de
bronzare prin pulverizare, servicii de salon de
coafor pentru femei, servicii de saună, servicii de
saună cu infraroșii, servicii de scoatere a cerii
din urechi, servicii de tatuare a sprâncenelor,
servicii de tratament cu microace, servicii de

tratament pentru îngrijirea tenului, servicii de
tratamente de înfrumusețare,în special pentru
gene, servicii de tratare a celulitei, servicii de
vopsire a genelor, servicii de vopsit de șuvițe de
păr, servicii de vopsire a sprâncenelor, servicii
de vopsit gene, servicii de vopsit sprâncenele,
servicii furnizate de saloane de coafură și
înfrumusețare, servicii furnizate de saloane de
slăbire, servicii oferite de saloane de bronzat
și de solarii, servicii pentru extensii de gene,
servicii pentru îngrijirea pielii capului, servicii
pentru îngrijirea părului, servicii personale de
epilare, servicii personale terapeutice referitoare
la topirea grăsimii, servicii personale terapeutice
referitoare la îmbunătățirea circulației sangvine,
servicii personale terapeutice referitoare la
îndepărtarea celulitei, servicii prestate de
saloane de manichiură, servicii terapeutice
personale cu privire la regenerarea părului, solar
(servicii de -), spălarea părului cu șampon,
tratament cosmetic.

───────
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Soarepentruacasa

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#00ff00), maro

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

37. Instalare și întreținere de instalații
fotovoltaice.

───────


