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Cereri Mărci publicate în 13/07/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 04458 06/07/2021 FIZIODENT IMPLANT CENTER

SRL
FIZIODENT IMPLANT CENTER

FIZIO DENT

ASOCIAȚIA NUMEROLOGILOR
din ROMÂNIA

5 M 2021 05107 06/07/2021 ANDREI ARDELEAN
NICOLAE-DANIEL CHIRTEȘ
BOGDAN-SEBASTIAN BUZATU

EITREI

6 M 2021 05108 06/07/2021 CRISTIAN-RADU TANTA ART SQUARE

7 M 2021 05109 06/07/2021 ROBOTESCU S.R.L. ROBOTESCU

8 M 2021 05110 06/07/2021 DAMON GROUP SRL STO GRECO

9 M 2021 05111 06/07/2021 AGRICOVER CREDIT IFN SA FERMIER

10 M 2021 05112 06/07/2021 ASOCIAŢIA RESPO DEEE RESPO DEEE

11 M 2021 05113 06/07/2021 ASOCIAŢIA RESPO DEEE Fii RESPOnsabil, Reciclează !

12 M 2021 05114 06/07/2021 ASOCIAŢIA RESPO DEEE Spune NU risipei !

13 M 2021 05115 06/07/2021 ASOCIAŢIA RESPO DEEE RESPO

14 M 2021 05116 06/07/2021 ASOCIATIA RESPO DEEE Eroii RESPO

15 M 2021 05117 06/07/2021 ASOCIATIA RESPO DEEE respo

16 M 2021 05118 06/07/2021 ASOCIATIA RESPO DEEE respo

17 M 2021 05119 06/07/2021 BROASCĂ BOGDAN VIOREL BROASCĂ BOGDAN - CABINET
DE AVOCAT

18 M 2021 05120 06/07/2021 ROGALSKI DAMASCHIN
PUBLIC RELATIONS S.R.L.

ZELLO

19 M 2021 05121 06/07/2021 ATP MOTORS RO SRL HEFTON

EVRYO

2 M 2021 04459 06/07/2021 FIZIODENT IMPLANT CENTER
SRL

20 M 2021 05127 06/07/2021 ROGALSKI DAMASCHIN
PUBLIC RELATIONS S.R.L.

21 M 2021 05128 06/07/2021 OPTIVITA SRL MULTIVITAMINE VITALIS

22 M 2021 05129 06/07/2021 S.C. RANCASKI S.R.L. Râncaski Park

23 M 2021 05130 06/07/2021 S.C. RANCASKI S.R.L. RÂNCASKI

24 M 2021 05131 06/07/2021 RIAN CONSULT SRL RIAN O Companie de Familie

4 M 2021 05106 06/07/2021     PURE SUNNY SRL PURE SUNNY

3 M 2021 04987 30/06/2021 ASOCIATIA NUMEROLOGILOR
DIN ROMANIA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 05134 06/07/2021 COMEXIM R SRL Ținutul Momârlanilor URMAȘII

GETO-DACILOR DIN VALEA
JIULUI

26 M 2021 05135 06/07/2021 DANIEL SECĂTUREANU Ai grijă să n-ai griji

27 M 2021 05136 06/07/2021 RĂZVAN-IONUŢ ŞERBĂNOIU Piteşti, oraşul meu!

28 M 2021 05137 06/07/2021 ATTILA OLÁH Yummy HANDMADE
COSMETICS

29 M 2021 05138 06/07/2021 MIHAI CRISTIAN UFP UNIUNEA FORȚELOR
PATRIOTICE

30 M 2021 05139 06/07/2021 AGROMAS GRUP SRL AMS BUILDING FOR FUTURE

31 M 2021 05140 06/07/2021 BLACK SQUAD SECURITY
S.R.L

BLACK SQUAD SECURITY

32 M 2021 05141 06/07/2021 BUNATATI CU GUST SRL Bunătăţi cu gust

33 M 2021 05142 06/07/2021 S.C. "GLOBAL" FILM -
PRODUCTION S.R.L.

Green Life TV

34 M 2021 05143 06/07/2021 SOC. DAESCU BORTUN
OLTEANU CONSULTANTA SRL

esports summit bucharest

35 M 2021 05144 06/07/2021 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC.

GOSSIP

36 M 2021 05145 06/07/2021 AGEREX S.R.L. STREET CAFE

37 M 2021 05146 06/07/2021 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC.

METIME

38 M 2021 05147 06/07/2021 FRUMUSETE
TRIDIMENSIONALA S.R.L.

Frumusete 3D: corp - minte -
suflet

39 M 2021 05148 06/07/2021 HYLLAN PHARMA SRL CARBOHYLL

40 M 2021 05149 06/07/2021 X3M BIT SYSTEMS SRL GoVegan.Ro THE FUTURE IS
VEGAN!

41 M 2021 05150 06/07/2021 MONICA SANDULESCU Today with Monika consiliere
psihologică și dezvoltare
personală

S.R.L.
RHINO GRES CERAMICA SI
PARCHET ITALIA

45 M 2021 05156 06/07/2021 EMIL CRISTIAN COSTIN CAVNIC SKI RESORT

46 M 2021 05157 06/07/2021 TRACIA TRACTOR COMPANY
S.R.L.

TRACIA TRACTOR

42 M 2021 05151 06/07/2021 ZDROVIT ROMANIA SRL BIOTIFEM

43 M 2021 05152 06/07/2021 ZDROVIT ROMANIA SRL BELBIOTIN

44 M 2021 05154 06/07/2021 TEMPINI SOLUTIONS RO
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
47 M 2021 05158 06/07/2021 TRACIA TRACTOR S.R.L.

48 M 2021 05159 06/07/2021 DORU ȚURCANU CARBON residence

49 M 2021 05160 06/07/2021 SOLOMON BUSINESS S.R.L. Little Texas SINCE 1997
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SRL, BVD. CHISINAU NR. 22, BL.
M 13, SC. A, AP. 2, SECTOR 2,
BUCURESTI , ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STR. ELOCINTEI
NR. 8, SECTOR 1, BUCURESTI ,
013311, ROMANIA

(540)

FIZIODENT IMPLANT CENTER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.12

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

35. Publicitate, marketing, vânzare și promovare
prin toate mijloacele și mediile cunoscute sau
care se vor dezvolta în viitor, inclusiv on
line prin intermediul unui site web propriu
sau terț, pe internet, pe rețele sociale sau în
cadrul unor platforme de internet proprii sau
terțe, pentru servicii de asistență medicală și
stomatologice, realizarea de reclame, anunțuri
publicitare, promoții, campanii online sau offline
pentru aceste servicii de stomatologie, conexe
și accesorii, furnizarea de informații şi sfaturi
comerciale pentru consumatori, inclusiv servicii
de asistență si consultanță, administrare de
afaceri în domeniul medical stomatologic.

───────

(210) M 2021 04459
(151) 06/07/2021
(732) FIZIODENT IMPLANT CENTER

SRL, BVD. CHISINAU NR. 22, BL.
M 13, SC. A, AP. 2, SECTOR 2,
BUCURESTI , ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STR. ELOCINTEI
NR. 8, SECTOR 1, BUCURESTI ,
013311, ROMANIA

(540)
FIZIO DENT

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

35. Publicitate, marketing, vânzare și promovare
prin toate mijloacele și mediile cunoscute sau
care se vor dezvolta în viitor, inclusiv on
line prin intermediul unui site web propriu
sau terț, pe internet, pe rețele sociale sau în
cadrul unor platforme de internet proprii sau
terțe, pentru servicii de asistență medicală și
stomatologice, realizarea de reclame, anunțuri
publicitare, promoții, campanii online sau offline
pentru aceste servicii de stomatologie, conexe și
accesorii, informații şi sfaturi comerciale pentru
consumatori, inclusiv servicii de asistență si
consultanță, administrare de afaceri în domeniul
medical stomatologic.
44. Servicii de asistență medicală şi
stomatologică, cu activități specifice, respectiv:
stomatologie, tehnică dentară, radiografii
dentare, servicii chirurgicale, implantologie,
tratamente stomatologice.

───────

(210) M 2021 04458
(151) 06/07/2021
(732) FIZIODENT IMPLANT CENTER
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DIN ROMANIA, STR. INVALID
SULIGA ION 102, SECTOR 2,
BUCURESTI, 023068, ROMANIA

(540)

ASOCIAȚIA
NUMEROLOGILOR

din ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.01

(591) Culori revendicate:rosu, bleumarin,
albastru

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

9. Aparate si instrumente utilizate in stiinta
de cercetare, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, precum şi serviciile
prestate de către firmele de publicitate care se
ocupă în principal de
comunicări publice, declaraţii sau anunţuri prin
toate mijloacele de difuzare şi cu privire la toate
tipurile de bunuri sau servicii, - strângerea la un
loc, în folosul terţilor, a unei game variate de
bunuri, cu excepţia transportului
acestora, permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de
servicii pot fi furnizate prin intermediul magazin
elor 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 sau al

emisiunilor de tip teleshopping, servicii
publicitare, de marketing și promoționale, de
exemplu, distribuirea de mostre, dezvoltarea
de concepte publicitare, scrierea și publicarea
de texte publicitare, aranjarea vitrinelor pentru
magazine, servicii de relații publice, producția
de promgrame tip teleshopping, organizare
de târguri și expoziții cu scop comercial sau
publicitar, optimizarea motoarelor de căutare
pentru promovarea vânzărilor, lucrări de birou,
de exemplu, servicii de programare și memento
pentru întalniri, căutare de date în
fișiere pe computer pentru alții, gestionarea
computerizată a fișierelor, servicii de centrale
telefonice, producţia de clipuri publicitare, servicii
de planificare a programărilor (funcţii de birou),
servicii de reamintire a programărilor (funcţii de
birou), postarea de afişe publicitare, marketing,
servicii de relaţii media, publicitate online pe o
reţea de calculatoare, căutarea de sponsorizări.
36. Servicii financiare, sponsorizare financiară.
38. Include în principal serviciile care permit
cel puţin unei părţi să comunice cu o alta,
precum şi servicii de difuzare şi transmitere
de date, transmiterea de fişiere digitale şi e-
mail, furnizarea accesului utilizatorilor la rețelele
globale de calculatoare, difuzarea de radio
şi televiziune, furnizarea de camere de chat
pe internet și forumuri online, servicii de
teleconferinţe şi videoconferinţe, comunicaţii prin
reţelele de fibră optică, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor şi imaginilor.
41. Servicii care constau în toate formele de
educație sau instruire, servicii al căror scop
este divertismentul, amuzamentul sau recreația
persoanelor, precum și prezentarea operelor
de artă vizuale sau literare, publicului în scop
cultural sau educațional, organizarea expozițiilor
cu scop educațional sau cultural, organizarea
și coordonarea conferințelor, congreselor și
simpozioanelor, publicarea cărților și textelor,
altele decât textele cu scop publicitar, transfer
de know-how (instruire), instruire practică
(demonstraţii), organizarea şi susţinerea de
seminarii, servicii de instruire cu ajutorul
simulatoarelor.

───────

(210) M 2021 04987
(151) 30/06/2021
(732) ASOCIATIA NUMEROLOGILOR
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(210) M 2021 05106
(151) 06/07/2021
(732) PURE SUNNY SRL, INTR.

RECONSTRUCŢIEI NR. 4,
CAMERA NR. 1, BL. 27, SC. 2, ET.
5, AP. 65, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
PURE SUNNY

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive.
4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili şi surse de iluminat,
lumânări şi fitile pentru iluminat.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor,
ceară dentară, dezinfectanţi, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate

care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz
sanitar.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru note
şi pupitre pentru instrumente muzicale, baghete
pentru dirijori.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau sidef
neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut.
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22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptuşire,
amortizare şi de umplutură, cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute şi
înlocuitori ai acestora.
23. Aţe şi fire, pentru utilizare la produsele
textile.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
26. Dantelă, împletitură şi broderie, panglici şi
funde pentru mercerie, nasturi, copci de tip moş
şi babă, ace şi ace cu gămălie, flori artificiale,
decoraţiuni pentru păr, păr fals.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi, nu din
materiale textile.
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi trabucuri,
ţigări electronice şi vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2021 05107
(151) 06/07/2021
(732) ANDREI ARDELEAN, STR.

CÂMPULUI, NR.20A3, COMUNA
GIROC, JUDEŢ TIMIŞ, SAT
GIROC, TIMIȘ, ROMANIA
NICOLAE-DANIEL CHIRTEȘ,
STR. RODIN, NR. 36, COMUNA
DUMBRĂVIȚA, JUDEŢ TIMIŞ, SAT
DUMBRĂVIȚA, TIMIȘ, ROMANIA
BOGDAN-SEBASTIAN BUZATU,
STR. TITU MAIORESCU,
BL. L3, SC. 1, ET. 3, AP. 11,
JUDEŢ HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVIŢA NR. 37E, JUDEŢ ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

EITREI

(531) Clasificare Viena:
26.04.01; 27.05.01; 27.05.17

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

41. Servicii muzicale de divertisment oferite de
un artist, editare de înregistrări audio, editare
de înregistrări video, editare sau înregistrare de
sunete și imagini, editare video, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată) de
pe site-uri web cu muzică în format mp3 de
pe internet, înregistrări de muzică, înregistrări
originale, înregistrări pe benzi video (filmare),
producția de muzică, producție audio și video
și fotografie, producție de casete audio în
scopuri de divertisment, producție de casete
video, producție de casete video și videodiscuri,
producție de clipuri cinematografice animate,
producție de divertisment sub formă de casete
video, producție de divertisment sub formă de
înregistrări audio, producție de filme în scopuri
de divertisment, producție de filme în studiouri,
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producție de materiale de divertisment audio,
producție de materiale muzicale într-un studio
de înregistrare, producție de înregistrări audio,
producție de înregistrări audio și video pe
suporturi audio și video, producție de înregistrări
audiovizuale, producție de înregistrări muzicale,
producție de înregistrări sonore și muzicale,
producție de înregistrări sonore și/sau video,
producție de înregistrări video, producție de
videouri muzicale, realizare de spectacole de
divertisment în direct, servicii de editare audio și
video, divertisment muzical oferit de o formație
artistică, organizarea de spectacole muzicale.

───────

(210) M 2021 05108
(151) 06/07/2021
(732) CRISTIAN-RADU TANTA, SAT

SINMARTINU SIRBESC (COM.
PECIU NOU) NR. 87, JUDEŢ
TIMIŞ, SINMARTINU SIRBESC,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI, NR.
33, ET.1, AP.7, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMISOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
ART SQUARE

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

21. Ornamente de ceramica, ornamente din
ceramica, plăci de ceramica, plăci din ceramica,
statuete din ceramica, sculpturi din ceramica,
statuete de ceramica, statuete confecționate
din ceramica, figurine realizate din ceramica,
lucrări de artă confecționate din ceramica, statui
din porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau
sticlă, lucrări de artă din porțelan, ceramică,
faianță, teracotă sau sticlă, ghivece de ceramica,
recipiente ceramica, cutii de ceramica, cutii
din ceramica, vase din ceramica, veselă din
ceramica, căni din ceramica, vase de ceramica,
crăticioare din ceramica, căni confecționate
din ceramica, produse din ceramică pentru
bucătărie, vase pentru copt din ceramica,
cupe confecționate din ceramica, pușculițe din
ceramica, cutii de ceramică pentru monede,
capace din ceramică pentru cutii de șervețele.
28. Jocuri de societate, jocuri.

41. Servicii de editare, editare de publicații,
editare de fotografii, editare de muzică, servicii
de editare computerizată, editare de texte
scrise altele decât cele publicitare, editare de
cărți și recenzii, publicare și editare de cărți,
servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, editare de materiale tipărite
care conțin poze, altele decât cele de uz
publicitar, publicare și editare de materiale
tipărite, editare de film, servicii de editare video
pentru evenimente, editare de texte scrise,
cu excepția textelor publicitare, servicii de
consultanță în domeniul editorial, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printr-
o rețea globală de calculatoare, editare de filme
(fotografice), editare sau înregistrare de sunete
și imagini, publicarea de versuri de cântece sub
formă de carte, publicare de cărți, publicare de
cărți educative, publicare multimedia de cărți,
publicare de cărți și reviste, publicare de cărți și
recenzii, publicare de reviste și cărți, publicare
de cărți în domeniul divertismentului, servicii de
club de cărți cu furnizarea de informații cu privire
la cărți, publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale, publicare de cărți și periodice electronice
online, publicare de cărți legate de tehnologia
informației, publicare electronică on-line de
periodice și cărți, publicare de periodice și
cărți în format electronic, servicii de consultanță
în materie de publicare de cărți, furnizare
de informații referitoare la cărți, furnizarea
de recenzii on-line pentru cărți, servicii de
informare cu privire la cărți, organizare de jocuri
educaționale, servicii educaționale și de instruire
cu privire la jocuri, producție audio, video și
multimedia și fotografie, furnizare de informații
despre activități culturale, furnizare de informații
în materie de divertisment, furnizare de informații
în materie de recreere, furnizare de informații
cu privire la instruire, furnizare de informații în
materie de educație, furnizare de informații și
știri online în domeniul formării profesionale,
furnizare de informații și întocmire de rapoarte
privind progresul, cu privire la educație
și instruire, educație, educație și instruire,
servicii de cluburi (divertisment sau educație),
servicii de educație, instruire și divertisment,
servicii de închiriere de echipamente și
instalații pentru educație, divertisment, sport și
cultură, sisteme de joc (divertisment, educație),
organizare și coordonare de competiții (educație
sau divertisment), organizare de activități de
divertisment, organizare de evenimente în
scopuri culturale, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizare de jocuri,
organizare de jocuri, competiții și concursuri cu
întrebări, furnizare de servicii de divertisment
prin intermediul publicațiilor, publicare de texte
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educative, publicare de materiale didactice,
publicare de cărți instructive, publicare de
materiale educative, publicare de manuale
școlare, publicare de materiale didactice
educative, pregătirea de texte pentru publicare,
publicare de materiale educative tipărite,
publicare multimedia de materiale tipărite,
publicare de materiale și publicații tipărite,
publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ., publicare de jurnale,cărți și manuale
în domeniul medicinei, furnizarea de informații
referitoare la activitatea editoriala, consultanță
editoriala.

───────

(210) M 2021 05109
(151) 06/07/2021
(732) ROBOTESCU S.R.L., ALEEA

COMPOZITORILOR NR. 22, BL.
F11, SC. 2, ET. 2, AP. 29, SECTOR
6, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
ROBOTESCU

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

41. Educaţie, instruire, servicii de divertisment şi
activităţi culturale în domeniul IT si in domeniul
roboticii , cursuri de programare pentru copii
(instruire), punere în comun de fotografii şi
transmitere de imagini in domeniul IT şi în
domeniul roboticii, jurnale electronice şi bloguri
cu conţinut nedescărcabil în domeniul IT si in
domeniul roboticii, furnizarea de informaţii online
de interes general, în scop educativ, referitoare
la programare si robotică.

───────

(210) M 2021 05110
(151) 06/07/2021
(732) DAMON GROUP SRL, STR.

ROZELOR BL. C17B, ET.P,
JUDEŢ CONSTANŢA, MANGALIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA, STR.
FĂGETULUI NR. 144, BL. ST2, SC.
B, AP. 46, CONSTANŢA, 900654,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

STO GRECO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 05.03.20;
07.05.05

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

clase:
43. Servicii de servire a preparatelor culinare
în spaţii special amenajate de tip fast food,
restaurante, pizzarie, servicii de servire a
băuturilor.

───────

(210) M 2021 05111
(151) 06/07/2021
(732) AGRICOVER CREDIT IFN SA, BD.

PIPERA NR. 1B, CLADIREA DE
BIROURI CUBIC CENTER, ET. 6,
JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN S.R.L., CHEIUL
DÂMBOVIȚEI NR. 26, VILA C42,
CAMERA 1, JUDEȚUL ILFOV,
POPEȘTI-LEORDENI , ILFOV,
ROMANIA

(540)

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

(591) Culori revendicate:verde închis
(Pantone 5535C), verde deschis
(Pantone 7480C)

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

9. Carduri magnetice codate, carduri de
credit magnetice, carduri de credit codificate,
carduri de credit tipărite (codificate), terminale
pentru carduri de credit, aparate de codare
a cardurilor de credit, cititoare de carduri
de credit, bancomate (ATM), carduri de
numerar (magnetice), carduri de membru
codificate, carduri de fidelitate codificate, carduri
multifuncţionale pentru servicii financiare.
36. Servicii de birou de credit, servicii
de agenţie de credit, emiterea cardurilor
de credit, acordarea cardurilor de credit,
servicii de împrumut şi creditare, împrumuturi
în rate, multifinanţare, evaluare financiară,
analiză financiară, consultanţă financiară,
procesarea plăţilor efectuate cu cârdul de
credit, administrarea de carduri de credit,
servicii financiare privind cardurile de credit,
recuperarea şi colectarea de credite.

───────

(210) M 2021 05112
(151) 06/07/2021
(732) ASOCIAŢIA RESPO DEEE, CALEA

FLOREASCA NR. 169A, CORP A,
ET. 4, BIROUL NR. 2062, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
RESPO DEEE

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

35. Întocmirea şi raportarea datelor statistice,
privind deşeurile de echipamente electrice şi
electronice (lucrări de birou).
40. Tratarea deşeurilor industriale, tratarea
deşeurilor (transformarea), reciclarea deşeurilor
tratarea şi reciclarea deşeurilor, eliminarea
deşeurilor, incinerarea deşeurilor.

───────

(210) M 2021 05113
(151) 06/07/2021
(732) ASOCIAŢIA RESPO DEEE, CALEA

FLOREASCA NR. 169A, CORP A,
ET. 4, BIROUL NR. 2062, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Fii RESPOnsabil, Reciclează !

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

35. Întocmirea şi raportarea datelor statistice,
privind deşeurile de echipamente electrice şi
electronice (lucrări de birou).
40. Tratarea deşeurilor industriale, tratarea
deşeurilor (transformarea), reciclarea deşeurilor
tratarea şi reciclarea deşeurilor, eliminarea
deşeurilor, incinerarea deşeurilor.

───────

(210) M 2021 05114
(151) 06/07/2021
(732) ASOCIAŢIA RESPO DEEE, CALEA

FLOREASCA NR. 169A, CORP A,
ET. 4, BIROUL NR. 2062, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Spune NU risipei !

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

35. Întocmirea şi raportarea datelor statistice,
privind deşeurile de echipamente electrice şi
electronice (lucrări de birou).
40. Tratarea deşeurilor industriale, tratarea
deşeurilor (transformarea), reciclarea deşeurilor
tratarea şi reciclarea deşeurilor, eliminarea
deşeurilor, incinerarea deşeurilor.

───────

(210) M 2021 05115
(151) 06/07/2021
(732) ASOCIAŢIA RESPO DEEE, CALEA

FLOREASCA NR. 169A, CORP A,
ET. 4, BIROUL NR. 2062, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

35. Întocmirea şi raportarea datelor statistice,
privind deşeurile de echipamente electrice şi
electronice (lucrări de birou).
40. Tratarea deşeurilor industriale, tratarea
deşeurilor (transformarea), reciclarea deşeurilor
tratarea şi reciclarea deşeurilor, eliminarea
deşeurilor, incinerarea deşeurilor.

───────

(210) M 2021 05116
(151) 06/07/2021
(732) ASOCIATIA RESPO DEEE, CALEA

FLOREASCA NR. 169A, CORP A,
ET. 4, BIROUL NR. 2062, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Eroii RESPO

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

35. Întocmirea și raportarea datelor statistice
privind deșeurile de echipamente electrice și
electronice (lucrări de birou).
40. Tratarea deșeurilor industriale, tratarea
deșeurilor (transformarea), reciclarea deșeurilor,
tratarea și reciclarea deșeurilor, eliminarea
deșeurilor, incinerarea deșeurilor.

───────

(210) M 2021 05117
(151) 06/07/2021
(732) ASOCIATIA RESPO DEEE, CALEA

FLOREASCA NR. 169A, CORP A,
ET. 4, BIROUL NR. 2062, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

respo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 02.05.23

(591) Culori revendicate:maro (HEX D28F49,
B96F37), crem (HEX FEDFC8,
DFAB9A, DFC4C3), visiniu (HEX
C40C43, A82A34), albastru (HEX
080D87), negru (HEX 202150,
000000), alb (HEX FCFCFC)

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

35. Întocmirea și raportarea datelor statistice
privind deșeurile de echipamente electrice și
electronice (lucrări de birou).
40. Tratarea deșeurilor industriale, tratarea
deșeurilor (transformarea), reciclarea deșeurilor,
tratarea și reciclarea deșeurilor, eliminarea
deșeurilor, incinerarea deșeurilor.

───────
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(210) M 2021 05118
(151) 06/07/2021
(732) ASOCIATIA RESPO DEEE, CALEA

FLOREASCA NR. 169A, CORP A,
ET. 4, BIROUL NR. 2062, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

respo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 02.05.23

(591) Culori revendicate:galben (HEX
FCDD4E, DEAB3B), maro (HEX
D28F49, B96F37), crem (HEX
FEDFC8, DFAB9A, DFC4C3), visiniu
(HEX C40C43, A82A34), albastru
(HEX 080D87), negru (HEX 202150,
000000), alb (HEX FCFCFC)

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

35. Întocmirea și raportarea datelor statistice
privind deșeurile de echipamente electrice și
electronice (lucrări de birou).
40. Tratarea deșeurilor industriale, tratarea
deșeurilor (transformarea), reciclarea deșeurilor,
tratarea și reciclarea deșeurilor, eliminarea
deșeurilor, incinerarea deșeurilor.

───────

(210) M 2021 05119
(151) 06/07/2021
(732) BROASCĂ BOGDAN VIOREL,

STR. SOLDAT GHIŢĂ ŞERBAN
NR. 18, BL. 8E, SC. A, ET. 3, AP.
13, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

BROASCĂ BOGDAN -
CABINET DE AVOCAT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 20.07.01; 23.01.01

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────
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(210) M 2021 05120
(151) 06/07/2021
(732) ROGALSKI DAMASCHIN

PUBLIC RELATIONS S.R.L.,
BDUL. MARESAL ALEXANDRU
AVERESCU NR. 15B, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., STR. DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32,
CLADIREA ONE HERASTRAU,
ETAJ 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
014134, ROMANIA

(540)

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

clase:
4. Energie electrica, gaze utilizate la incalzire,
energie electrica din energie solara, energie
electrica din energie eoliana, energie electrica
din surse regenerabile.
35. Servicii de promovare in domeniul energiei,
promovarea afacerii (publicitate) in domeniul
energiei, servicii de promovare si publicitate in
domeniul energiei, consultanta in management
in domeniul energiei, servicii de import si export
in domeniul energiei, servicii de facturare in
domeniul energiei, achizitii de contracte de
furnizare de energie.
39. Distributia si transmiterea energiei electrice,
depozitare de energie si combustibili, distributia
de energie, distributie de energie electrica,
transport de gaze naturale, transportul gazelor
prin conducte, depozitare de deseuri radioactive,
transport de deseuri, depozitarea energiei

electrice, stocarea energiei electrice, furnizare
energiei electrice, distribuire de energie
reciclabila, furnizare si distributie de energie
electrica, servicii publice de distributie a energiei
electrica, distribuire de energie pentru incalzirea
si racirea cladirilor, servicii consultative si
informative privind distribuirea de energie.
40. Prelucrarea materialelor combustibile,
producerea energiei, producere de energie
hidroelectrică, modelarea energiei de suprafață,
generarea electricitatii din energie solara,
inchirieri de echipamente generatoare de
energie, producere de energie electrica din surse
regenerabile, servicii de consultanta privind
generarea de energie electrica, inchiriere de
echipamente pentru tratarea și transformarea
materialelor, producerea de energie si fabricare
la comandă.

───────

(210) M 2021 05121
(151) 06/07/2021
(732) ATP MOTORS RO SRL, STR.

BUCURESTI 65, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
430012, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

HEFTON

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

7. Buldozere, maşini de turnătorie, maşini de
compactare, excavatoare cu lingură (maşini),
echipamente de manipulare pentru încărcăre şi
descărcăre, pluguri.

───────
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(210) M 2021 05127
(151) 06/07/2021
(732) ROGALSKI DAMASCHIN

PUBLIC RELATIONS S.R.L.,
BDUL. MARESAL ALEXANDRU
AVERESCU NR. 15B, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., STR. DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32,
CLADIREA ONE HERASTRAU,
ETAJ 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
014134, ROMANIA

(540)

EVRYO

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.11.12; 27.05.01; 29.01.01

(591) Culori revendicate:portocaliu (RGB 238,
069, 035)

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

4. Energie electrică, gaze utilizate la încălzire,
energie electrică din energie solară, energie
electrică din energie eoliană, energie electrică
din surse regenerabile.
35. Servicii de promovare în domeniul energiei,
promovarea afacerii (publicitate) în domeniul
energiei, servicii de promovare și publicitate în
domeniul energiei, consultanță în management
în domeniul energiei, servicii de agenții de
import și export în domeniul energiei, servicii
de facturare în domeniul energiei, achiziții de
contracte de furnizare de energie.
39. Distribuția și transmiterea energiei electrice,
depozitare de energie și combustibili, distribuția
de energie, distribuție de energie electrică,
transport de gaze naturale, transportul gazelor
prin conducte, depozitare de deșeuri radioactive,
transport de deșeuri, depozitarea energiei
electrice, stocarea energiei electrice, furnizare
energiei electrice, distribuire de energie
reciclabilă, furnizare și distribuție de energie
electrică, servicii publice de distribuție a energiei
electrice, distribuire de energie pentru încălzirea

și răcirea clădirilor, servicii consultative și
informative privind distribuirea de energie.
40. Prelucrarea materialelor combustibile,
producerea energiei, producere de energie
hidroelectrică, modelarea energiei de suprafață,
generarea electricității din energie solarî,
închirieri de echipamente generatoare de
energie, producere de energie electrică din surse
regenerabile, servicii de consultanță privind
generarea de energie electrică, închiriere de
echipamente pentru tratarea și transformarea
materialelor, producerea de energie și fabricare
la comandă.

───────

(210) M 2021 05128
(151) 06/07/2021
(732) OPTIVITA SRL, HAROM NR.

3, JUDEȚUL HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, HARGHITA,
ROMANIA

(740) NED PROTECT CONSULTING -
N.P.C., O.P.1 C.P. 298, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, 500500,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

MULTIVITAMINE VITALIS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

5. Produse farmaceutice şi de uz uman si
veterinar, produse sanitare de uz medical,
substanţe dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari, suplimente nutritive, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice pentru uz
uman şi veterinar, suplimente dietetice, destinate
a completa o dietă normală sau a avea
beneficii asupra sănătăţii, alimente şi băuturi
dietetice, adaptate pentru uz medical, plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru amprente dentare, dezinfectanţi,
produse chimico-farmaceutice pentru copii și
în special pudre medicinale, dezodorizanți,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
06/07/2021

săruri medicinale pentru picioare, măști
cosmetice medicinale, suplimenți alimentari și
medicamente de tip OTC (cu eliberare fără
rețetă).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ în
general, în special cu produse specifice clasei 5,
servicii privind strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, a unor produse diverse (exceptând
transportul lor) pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
aceste servicii pot fi asigurate în magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace electronice
( de exemplu magazine online cum ar fi farmacii
online pentru produsele din clasa 5) vânzare
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, servicii de agenții de import-
export, servicii specifice agenţiilor de publicitate,
ca şi servicii ca distribuirea de prospecte, direct
sau prin poştă sau distribuirea de mostre.
39. Transportul, ambalarea şi depozitarea
marfurilor dintr-un loc în altul (pe şine, pe
şosea, pe apă, prin aer sau prin conducte),
ca şi servicii în mod necesar legate de aceste
transporturi, cum sunt serviciile de depozitare a
mărfurilor în depozite sau alte clădiri, pentru a
fi conservate sau păzite, organizare de călătorii,
servicii de închiriere de vehicule de transport,
servicii referitoare la ambalarea şi împachetarea
bunurilor înainte de expediţie.

───────

(210) M 2021 05129
(151) 06/07/2021
(732) S.C. RANCASKI S.R.L., STR.

GHEORGHE TATARASCU NR. 7,
JUDEȚUL GORJ, NOVACI, GORJ,
ROMANIA

(540)
Râncaski Park

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

41. Furnizarea de pârtii de ski, închirierea
de echipament sportiv, servicii oferite de
parcuri de distracţie și tematice, organizarea
de târguri cu sop cultural, educațional și de
divertisment, oferirea de tururi cu ghid, servicii
de discotecă, educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive și culturale, organizarea de
evenimente sportive și competiţii sportive.

───────

(210) M 2021 05130
(151) 06/07/2021
(732) S.C. RANCASKI S.R.L., STR.

GHEORGHE TATARASCU NR. 7,
JUDEȚUL GORJ, NOVACI, GORJ,
ROMANIA

(540)

RÂNCASKI

(531) Clasificare Viena:
01.07.01; 05.01.10; 07.03.11; 07.03.12;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde închis
(Pantone 155-8 C), portocaliu (Pantone
27-8 C), verde deschis (Pantone 157-4
C), negru (Pantone Process Black C),
alb

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

39. Servicii de transport pe cablu, servicii de
transport cu maşina, servicii de transport mărfuri
și persoane, rezervări de călătorie, servicii de
transport, ambalarea şi depozitarea bunurilor,
organizarea de călătorii.
41. Furnizarea de pârtii de schi, închirierea
de echipament sportiv, servicii oferite de
parcuri de distracţie și tematice, organizarea
de târguri cu scop cultural, educațional și de
divertisment, oferirea de tururi cu ghid, servicii
de discotecă, educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive și culturale, organizarea de
evenimente sportive și competiţii sportive.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de catering,
servicii de restaurant, pensiune, motel, cantină,
bufet, bar și cafenea, furnizarea de facilităţi
pentru camping, închirierea de scaune, mese,
feţe de masă, sticlărie.

───────
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(210) M 2021 05131
(151) 06/07/2021
(732) RIAN CONSULT SRL, STR.

MITROPOLIT ION METIANU
NR. 70, JUDEȚUL BRAȘOV,
ZARNESTI, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

RIAN O Companie de Familie

(531) Clasificare Viena:
25.01.19; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

clase:
40. Eliminarea deșeurilor (tratarea deșeurilor),
distrugerea deșeurilor, incinerarea deșeurilor,
tratarea deșeurilor periculoase, rafinarea
deșeurilor dentare, tratarea deșeurilor
(transformare), tratarea deșeurilor chimice,
tratarea deșeurilor toxice, tratare a deșeurilor,
recuperarea materialelor din deșeuri, tratarea
deșeurilor (transformare), incinerarea deșeurilor
și reziduurilor, evacuarea deșeurilor toxice
industriale, tratarea deșeurilor prin electroliză,
arderea deșeurilor și reziduurilor, tratarea
(recuperarea) deșeurilor industriale, incinerarea
și distrugerea deșeurilor, tratarea (recuperarea)
materialelor din deșeuri, distrugerea deșeurilor și
a gunoiului, tratarea deșeurilor periculoase prin
încapsulare, sortarea deșeurilor și a materialelor
reciclabile, închiriere de mașini pentru
compactarea deșeurilor, închiriere de mașini
pentru zdrobirea deșeurilor, tratarea deșeurilor
industriale pentru sechestrarea carbonului,
consultanță privind distrugerea gunoiului și
deșeurilor, consultanță privind incinerarea
gunoiului și deșeurilor, extragere de elemente
aflate în deșeurile reziduale, sortarea deșeurilor
și a materialelor reciclabile (transformare),
tratarea deșeurilor în domeniul controlului

poluării mediului, servicii de tratarea deșeurilor
și/sau a apei, închiriere de mașini și aparate
pentru compactarea deșeurilor, închiriere de
mașini și aparate pentru zdrobirea deșeurilor,
furnizare de informații despre închirierea de
mașini și aparate de zdrobit deșeuri, furnizare
de informații despre închirierea de mașini
și aparate pentru compactarea deșeurilor,
reciclarea mineralelor, reciclarea metalelor,
reciclarea tonerelor, reciclarea solvenților,
reciclarea deșeurilor, reciclare de deșeuri,
servicii de reciclare, reciclare de anvelope,
tratarea (reciclarea) deșeurilor, reciclarea
combustibilului nuclear, reciclarea agenților
frigorifici, reciclarea materialelor plastice,
reciclarea materialelor valoroase, transformare
(reciclarea deșeurilor), reciclarea produselor
chimice, reciclarea convertizoarelor catalitice,
reciclare de solvenți organici, tratarea și
reciclarea ambalajelor, tratarea (reciclarea)
lichidelor periculoase, reciclarea propulsoarelor
de aerosoli, tratarea (reciclarea) produselor
chimice, reciclarea gunoaielor și deșeurilor,
tratarea (reciclarea) produselor periculoase,
tratarea (reciclarea) lichidelor toxice, tratarea
(reciclarea) deșeurilor radioactive, reciclarea și
tratamentul gunoiului, reciclarea sticlelor de
băuturi, reciclarea articolelor de îmbrăcăminte,
reciclare chimică a produselor reziduale,
reciclare de gunoaie și deșeuri, reciclare de
sticle din pet, reciclarea gazelor izolante din
congelatoare, servicii de gestionare a deșeurilor
(reciclare), reciclarea clorofluorocarburilor (CFC)
care conțin gaze, reciclarea clorofluorocarburilor
(CFC) care conțin lichide, consultanță privind
reciclarea gunoiului și deșeurilor, furnizare de
informații despre reciclarea deșeurilor, servicii
de recuperare (reciclare) a agentului de răcire,
reciclarea gazelor izolante din aparatele de
aer condiționat, servicii de reciclare de ulei
pentru gătit și de ulei vegetal, reciclarea
hainelor pentru obținerea de materiale folosite la
fabricarea de fibre sintetice, servicii de informații,
de consiliere și de consultanță referitoare la
reciclarea gunoiului și a deșeurilor, reciclarea
hârtiei, reciclarea agenților de suflare cu spumă,
reciclarea gazelor izolante de la frigidere.

───────
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(210) M 2021 05134
(151) 06/07/2021
(732) COMEXIM R SRL, BARBATENI NR.

163A, JUDEȚUL HUNEDOARA,
LUPENI, 335600, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)

Ținutul Momârlanilor
URMAȘII GETO-DACILOR

DIN VALEA JIULUI

(531) Clasificare Viena:
04.03.03; 03.01.08; 26.03.04; 26.11.13;
27.05.01

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

35. Servicii de publicitate privind industria
turismului.
39. Servicii de turism pentru organizarea
călătoriilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 05135
(151) 06/07/2021
(732) DANIEL SECĂTUREANU, STR.

VALEA IALOMIȚEI, NR. 4, BL. C11,
SC. B, ET. 10, AP. 77, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
Ai grijă să n-ai griji

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

25. Îmbrăcăminte, tricoturi (îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte, hanorace, maiouri,
șepci (articole de îmbrăcăminte), articole pentru
acoperirea capului.
35. Servicii de publicitate referitoare la
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii de marketing, publicitate şi
promovare.

───────

(210) M 2021 05136
(151) 06/07/2021
(732) RĂZVAN-IONUŢ ŞERBĂNOIU,

STR. TURCESTI, NR. 70, JUD.
ARGEŞ, PITESTI, ARGEȘ,
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)
Piteşti, oraşul meu!

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

16. Publicaţii imprimate, ziare, reviste (publicaţii
periodice) manuale, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, papetărie, publicaţii
periodice, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de scris, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou
(cu excepţia mobilierului), material didactic
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sau pentru învăţămînt (cu excepţia aparatelor),
materiale şi mijloace pentru decorare şi artă,
machete arhitectonice, materiale plastice pentru
ambalaj, caractere tipografice, forme de tipar,
albume, almanahuri, saci (pungi, plicuri) din
hîrtie sau plastic, pentru ambalat, broşuri, semne
de cărţi, cărţi, calendare, cutii din carton sau
hîrtie, materiale de ambalat cu bule, plicuri
(papetărie), invitaţii (papetărie), fanioane din
hîrtie, fluturaşi publicitari, fluturaşi informativi,
forme imprimate, obiecte de artă şi figurine
din hîrtie şi carton, etichete, altele decît din
material textil, reprezentări grafice, felicitări,
hărţi geografice, hîrtie de ambalat, carnete
(papetărie), carnete de scris, pancarte din
carton sau hîrtie, timbre de corespondenţă,
cărţi postale, postere, prospecte, ştampile,
instrumente de scris.
35. Coordonarea promovării evenimentelor
de strângere de fonduri caritabile, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul în
legătură suveniruri, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de tîrguri în scopuri comerciale
sau publicitare, prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail, servicii
de promovare a patrimoniului cultural şi
arhitectural, servicii de promovare a programelor
culturale, servicii de promovare a evenimentelor
culturale, servicii de publicitate a evenimentelor
cultural, servicii de marketing a evenimentelor
culturale, publicitate online pe o retea de
computere, organizare şi coordonare de
programe de voluntariat şi de proiecte de
servicii în folosul comunităţii, recrutare de
voluntari şi asigurarea de oportunităţi pentru
voluntariat, organizare de campanii umanitare,
sondaje de opinie, publicitate în aer liber,
producţia de clipuri publicitare, publicitate,
relaţii publice, promovarea produselor şi
serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-şi asocia produsele şi
serviciile cu programe de premiere, servicii
de fidelizare, motivare şi recompensare,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing şi materiale promoţionale, reclame
radio, publicitate televizată, reclame televizate.
36. Coordonarea evenimentelor de strângere
de fonduri caritabile, coordonarea activităților
de strângere de fonduri caritabile, strângere de
fonduri și sponsorizare financiară, organizare de
finanțări pentru proiecte umanitare, organizare
de colecte în scopuri caritabile, crearea şi
colectarea de fonduri pentru susţinerea şi
promovarea proiectelor şi activităţilor în folosul
comunităţii, crearea şi colectarea de fonduri în

vederea promovării şi implementării programelor
culturale, crearea şi colectarea de fonduri
pentru susţinerea şi promovarea activităţilor în
folosul public inclusiv în domeniul educaţiei,
învăţămîntului, ştiinţei, ocrotirii şi menţinerii
sănătăţii, culturii şi artei, turismului, îngrijirii şi
asistenţei sociale, sportului şi recreerii, protecţiei
mediului, protecţiei patrimoniului cultural şi
arhitectural.
41. Educație, servicii educaționale pentru
copii, servicii educaționale de sprijin, cursuri
școlare legate de sprijinul educațional,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de
cursuri educaționale, furnizare de servicii
educaționale pentru copii prin intermediul
grupurilor de joacă, coordonare de evenimente
educative, servicii educative și de instruire,
servicii culturale, activități culturale, furnizare de
activități culturale, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de activități culturale,
ateliere organizate în scopuri culturale,
organizare de prezentări în scopuri culturale,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizarea de spectacole în scopuri culturale,
organizare de demonstrații în scopuri culturale,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, organizare de activități culturale
pentru tabere de vară, organizare de tururi
ghidate la obiective culturale în scopuri
educative, organizare de congrese și de
conferințe în scopuri culturale și educative,
organizarea spectacolelor, planificarea de
spectacole, organizarea de spectacole culturale,
organizare de programe de instruire pentru tineri,
coordonare de cursuri de instruire, de educație și
de pregătire pentru tineri, furnizare de centre de
recreere, furnizare de centre de pregătire pentru
tineri, servicii ale centrelor educative privind
furnizarea de cursuri de instruire, servicii oferite
de tabere de recreere, servicii oferite de tabere
de vară (divertisment și educație), organizare
de activități educative pentru tabere de vară,
organizare de excursii pentru divertisment,
organizare de activități de recreere în grup,
organizarea și susținerea de târguri de
educație, organizare și coordonare de târguri
în scopuri academice, cercetare în domeniul
educației, cursuri de dezvoltare personală,
publicare de materiale educative, publicare
de materiale educative tipărite, publicare
și editare de materiale tipărite, publicarea
de materiale multimedia online, publicare
de materiale tipărite în domeniul educativ,
instruire, divertisment, activităţi sportive şi
culturale, organizarea şi susţinerea colocviilor
în scop cultural şi/sau educaţional, organizarea
şi susţinerea concertelor, organizarea şi
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susţinerea conferinţelor în scop cultural şi/
sau educaţional, organizarea şi susţinerea
congreselor în scop cultural şi/sau educational,
organizarea şi susţinerea seminarilor în scop
cultural şi/sau educaţional, organizarea şi
susţinerea simpozioanelor în scop cultural şi/sau
educaţional, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizarea şi susţinerea seminariilor
(instruire), organizarea de evenimente în
scop cultural, de divertisment şi sportiv,
organizarea de manifestaţii publice în scop
cultural şi/sau educaţional, organizarea şi
susţinerea de dezbateri în scop cultural
şi/sau educaţional, organizare şi realizare
de tîrguri şi expoziţii cu scop cultural şi/
sau educaţional, organizarea de competiţii în
scopuri culturale, organizarea şi coordonarea
de ceremonii de acordare de premii, acordarea
de premii, publicarea cărţilor, informaţii
referitoare la educaţie, servicii educaţionale,
organizarea expoziţiilor pentru scopuri culturale
sau educaţionale, informaţii despre educaţie,
informaţii despre posibilităţi de recreere,
educaţie, servicii de instruire, organizarea
de spectacole, prezentarea de spectacole,
organizarea competiţiilor (educaţionale sau de
divertisment), organizarea expoziţiilor în scop
cultural sau educaţional, furnizarea de publicaţii
electronice, nedescărcabile, publicarea cărţilor
şi jurnalelor electronice online, publicarea
textelor, altele decît textele publicitare, consiliere
vocaţională (consiliere educaţională), educatie
civica.

───────

(210) M 2021 05137
(151) 06/07/2021
(732) ATTILA OLÁH, STR. KOSSUTH

LAJOS NR. 54,JUD. HARGHITA,
ODORHEIU SECUIESC,
HARGHITA, ROMANIA

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

(540)

Yummy HANDMADE
COSMETICS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
03.03.01; 03.03.15

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, preparate pentru
îngrijirea pielii, produse cosmetice pentru piele,
produse pentru epilare și bărbierit, preparate
și tratamente pentru păr, produse cosmetice
sub formă de pudră, produse cosmetice sub
formă de creme, produse de spălare a
părului și corpului, serumuri de înfrumusețare,
seruri de uz cosmetic, șervețele impregnate
pentru curățare (nemedicinale și pentru uz
personal), uleiuri de baie și duș (nemedicinale),
uleiuri de față, apă micelară, cosmetice de
îngrijire a frumuseții, creme și loțiuni cosmetice,
deodorante și antiperspirante de uz uman sau
veterinar, preparate fitocosmetice, preparate pe
bază de colagen de uz cosmetic, produse
de parfumerie, produse de parfumerie, uleiuri
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esențiale, pulverizatoare pentru corp, preparate
cosmetice pentru îngrijirea gurii și a dinților.

───────

(210) M 2021 05138
(151) 06/07/2021
(732) MIHAI CRISTIAN, BD.

INDEPENDENTEI 29, BL. C1-5, SC.
C3, ET. 5, AP. 17, JUD. IAŞI, IASI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

UFP UNIUNEA
FORȚELOR PATRIOTICE

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 26.01.01; 26.01.02; 05.03.20;
01.17.11; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10

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

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2021 05139
(151) 06/07/2021
(732) AGROMAS GRUP SRL, SAT

COSÂMBEȘTI, JUD. IALOMIŢA,
COMUNA COSÂMBEŞTI,
IALOMIȚA, ROMANIA

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

(540)

AMS BUILDING FOR FUTURE

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 07.01.24

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

clase:
35. Marketing imobiliar, licitaţii în domeniul
imobiliar, publicitate pentru imobile comerciale
sau rezidențiale, servicii administrative
referitoare la trimiteri către antreprenori generali
în construcții, servicii de coordonare de proiecte
de afaceri pentru proiecte de construcții, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, servicii de marketing,
publicitate şi promovare.
36. Servicii imobiliare, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
servicii ale agențiilor de bunuri imobiliare
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rezidențiale, administrarea afacerilor financiare
legate de proprietăți imobiliare, servicii de
planificare imobiliară (organizare de afaceri
financiare), închiriere de bunuri imobiliare și de
proprietăți, furnizare de informații în legătură
cu evaluarea bunurilor imobiliare, administrare
de clădiri cu apartamente, servicii de listare de
proprietăți imobiliare pentru închirierea de case
și închirierea de apartamente, managementul
proprietăților imobiliare, servicii de management
imobiliar privind tranzacțiile cu proprietăți
imobiliare.
37. Servicii de construcții și demolări de clădiri,
servicii de construcții civile, servicii de construcții,
servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
servicii de reparații clădiri.

───────

(210) M 2021 05140
(151) 06/07/2021
(732) BLACK SQUAD SECURITY

S.R.L, BD. REGINA MARIA 32,
PARTER, BIROUL NR. 8, MODUL
G, SECTOR 4, BUCURESTI,
040123, ROMANIA

(540)

BLACK SQUAD SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 01.01.01

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2021 05141
(151) 06/07/2021
(732) BUNATATI CU GUST SRL, STR.

ALUNISULUI 102A, ET. 1, AP. 4,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040742,
ROMANIA

(540)

Bunătăţi cu gust

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 02.01.23;
11.01.01; 26.05.04; 26.11.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
369C), portocaliu (Pantone 150C), alb
(RAL 9010), negru (RAL 9005)

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt.

───────
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(210) M 2021 05142
(151) 06/07/2021
(732) S.C. "GLOBAL" FILM -

PRODUCTION S.R.L., SOS.
IANCULUI NR. 33, BL. 105A,
SC. B, ET. 1, AP. 46, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Green Life TV

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.01.02; 27.05.01; 27.05.08

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
634 C), bleu (Pantone 2925 C), verde
(Pantone 364 C), verde edschis
(Pantone 367 C), negru (Pantone
PROCESS BACK C)

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

38. Servicii de telecomunicații.
───────

(210) M 2021 05143
(151) 06/07/2021
(732) SOC. DAESCU BORTUN

OLTEANU CONSULTANTA SRL,
STR. GH. LAZAR, NR. 21, BL.
CORP A, ET. 1, AP. 3, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

esports summit bucharest

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 26.04.01;
26.04.02; 26.05.08

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2995), roşu (Pantone 485), albastru
închis (Pantone 5395), gri (Pantone
537)

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

35. Servicii de publicitate în legătură cu
evenimente de sporturi electronice, servicii de
promovare în legătură cu evenimente de sporturi
electronice, servicii de marketing în legătură cu
evenimente de sporturi electronice, publicarea
de materiale promoţionale, distribuirea de
materiale promoţionale, distribuirea de materiale
publicitare, de marketing si materiale
promoţionale, difuzare de materiale publicitare
şi promoţionale, distribuirea de materiale
promoţionale tipărite prin poştă, pregătire de
materiale promoţionale şi de comercializare
pentru terţi, promovarea vânzării de bunuri
şi servicii pentru terţi prin distribuirea de
materiale tipărite şi organizarea de concursuri
promoţionale.
38. Transmisie continuă (streaming) de
evenimente de sporturi electronice, transmisie
de evenimente de sporturi electronice.
41. Organizarea de competiții de sporturi
electronice (e-sports), antrenament pentru
sporturi electronice, prezidare de sporturi
electronice, furnizare de instalații pentru
sporturi electronice, furnizare de informații
despre sporturi electronice, producție de
evenimente în domeniul sporturilor electronice,
organizare de activităţi în domeniul sporturilor
electronice, organizare de evenimente în
domeniul sporturilor electronice, divertisment
sub forma de competiții de sporturi electronice,
organizare si coordonare de competiții de
sporturi electronice, servicii de informații de
bilete pentru sporturile electronice, servicii de
divertisment în legătură cu sporturile electronice,
producție de evenimente în domeniul sporturilor
electronice pentru televiziune, servicii de
înscriere şi de rezervare de bilete la evenimente
în domeniul sporturilor electronice.

───────
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(210) M 2021 05144
(151) 06/07/2021
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE SUITE 100,
WILMINGTON, 19808-1674,
CAROLINA DE NORD, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
GOSSIP

(300)
Prioritate invocată:
20210070/15-01-2021/UA

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), ţigări de foi, trabucuri, brichete
pentru ţigări/ţigarete pentru fumători, brichete
pentru ţigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite

(210) M 2021 05145
(151) 06/07/2021
(732) AGEREX S.R.L., STR. CISMEAUA

PACURARI, NR. 8, AP. 4, JUD.
IASI, IASI, IAȘI, 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)

STREET CAFE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 11.03.04; 29.01.12

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

clase:
30. Cafea, cafea aromată, cafea măcinată,
cafea decafeinizată, cafea solubilă, boabe de
cafea, capsule de cafea umplute, doze de cafea
umplute, boabe de cafea prăjite, boabe de cafea
măcinate.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
restaurant și bar, servicii oferite de snack-
baruri, servicii oferite de localuri tip snack-bar,
servicii ale bistrourilor, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de local public, servicii prestate de localurile
unde se servește cafea, servicii prestate de
localurile unde se servește clatite, servicii
prestate de localurile unde se servește vafe,
goufre, croissante.

───────

───────
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(210) M 2021 05146
(151) 06/07/2021
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE SUITE 100,
WILMINGTON, 19808-1674, DE,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
METIME

(300)
Prioritate invocată:
202100768/16-01-2021/UA

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), ţigări de foi, trabucuri, brichete
pentru ţigări/ţigarete pentru fumători, brichete
pentru ţigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite

───────

(210) M 2021 05147
(151) 06/07/2021
(732) FRUMUSETE TRIDIMENSIONALA

S.R.L., STR. DIONISIE CEL MIC,
NR. 53, CAM. 1, BL. 14, SC.
C, AP. 35, JUD. CONSTANTA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)
Frumusete 3D:

corp - minte - suflet
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Cărți, cărți manuscrise, cărți documentare,
hârtie și carton, produse de imprimerie, publicații
periodice, reviste, cărți educative.
44. Servicii medicale, servicii de igienă
şi înfrumuseţare pentru oameni, consiliere
medicală în domeniul dermatologiei, furnizare de
informații medicale în domeniul dermatologiei,
tratament cosmetic cu laser pentru piele,
tratament cosmetic, tratamente cosmetice
pentru corp, servicii pentru îngrijirea pielii,
servicii cu laser pentru întinerirea pielii, servicii
dermatologice pentru tratarea afecțiunilor pielii,
servicii de întindere a pielii cu laser, servicii de
consultanță cu privire la îngrijirea pielii, servicii
de tratament pentru celulită, servicii medicale
pentru tratamentul pielii, servicii de tratament
pentru îngrijirea tenului, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, față și păr, servicii de
psihoterapie, consiliere psihologică, asistență
psihologică, examinare psihologică, tratament
psihologic, servicii de psihoterapie holistică,
servicii de psihoterapie, consiliere privind
tratarea psihologică a afecțiunilor medicale,
consiliere medicală, consiliere în domeniul
înfrumusețării, servicii de consiliere medicală,
servicii de terapie, servicii de psihoterapie.

───────
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(210) M 2021 05148
(151) 06/07/2021
(732) HYLLAN PHARMA SRL, STRADA

TURTURELELOR NR.11A,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCURESTI, 041256, ROMANIA

(540)
CARBOHYLL

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

5. Preparate farmaceutice de uz medicale,
suplimente alimentare pentru oameni., alimente
şi substanţe
dietetice adaptate pentru uz medical.

───────

(210) M 2021 05149
(151) 06/07/2021
(732) X3M BIT SYSTEMS SRL, B-DUL

BUCURESTII NOI NR.62, BLOC 3,
SCARA A, ETAJ 2, AP. 5, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOS.
NICOLAE TITULESCU NR 94,
BLOC 14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP.
127, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

GoVegan.Ro THE
FUTURE IS VEGAN!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.07.22; 29.01.13

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

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

35. Servicii de comercializare on-line de produse
alimentare destinate consumului uman

───────

(210) M 2021 05150
(151) 06/07/2021
(732) MONICA SANDULESCU, CALEA

VICTORIEI 102-108, BL. ALBA,
SC. B, ET. 7, AP. 47, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Today with Monika
consiliere psihologică

și dezvoltare personală

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură

───────
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(210) M 2021 05151
(151) 06/07/2021
(732) ZDROVIT ROMANIA SRL, STR.

SEVASTOPOL, NR. 13-17,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
BIOTIFEM

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

3. Preparate pentru curățare, odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă nemedicinale, uleiuri esențiale
și extracte aromatice, produse de toaletă
nemedicinale, detergenți, alţii decât cu utilizare
în procesele de fabricare şi în scopuri
medicale, produse de curățat, detergenți de
uz menajer, lichide degresante, lichide de
curățare, lichid de spălare, odorizante de
casă, preparate chimice de curățare pentru
uz casnic, preparate decapante (degresante),
preparate pentru curățarea și lustruirea pielii și
încălțămintei, preparate pentru spălare, produse
de curățare pentru vehicule, produse pentru
spălare, șervețele umede impregnate cu un
produs de curățat, șervețele impregnate cu
preparate de curățare, săpun praf, săpun de
uz casnic, substanțe degresante, uleiuri de
curățare, articole de parfumerie și odorizante,
apă de parfum, apă de toaletă, apă parfumată,
arome (uleiuri esențiale), apă de colonie,
mosc (natural), mosc (parfumerie), loțiuni
și creme de corp parfumate, extracte de
parfum, deodorante de corp (parfumerie), creme
parfumate, creme cosmetice aromoterapeutice,
șervețele parfumate, pulverizatoare pentru corp
parfumate, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, produse de parfumerie sintetice,
preparate parfumate, parfumuri solide, parfumuri
naturale, parfumuri lichide, parfumuri, ape de
toaletă, balsamuri (nemedicinale), balsamuri,
altele decât cele de uz medicinal, preparate
cosmetice, creme de masaj, nemedicinale,
produse cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, cosmetice și preparate cosmetice,
cosmetice nemedicinale, fibre de uz cosmetic,
lac de uz cosmetic, loțiuni nemedicinale,
șervețele impregnate cu produse cosmetice,
șervețele impregnate cu loțiuni cosmetice,
produse de masaj, nemedicamentoase, produse

de curățare pentru perii cosmetice, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, uleiuri și
loțiuni cosmetice pentru masaj, unguente de
uz cosmetic, vată de uz cosmetic, uleiuri
pentru masaj, uleiuri pentru toaleta personală
nemedicinale, uleiuri de uz cosmetic, truse
cosmetice umplute, tampoane de curățare
impregnate cu produse cosmetice, tampoane de
curățare impregnate cu preparate de toaletă, apă
florală, aromatizanți (uleiuri esențiale), esențe
eterice, pastă de dinți nemedicinală, pastă de
dinți ingerabilă, comprimate de pastă de dinți
solidă, pastă de dinți sub formă de gumă
de mestecat, produse cosmetice si preparate
cosmetice pentru ingrijirea pielii, unghiilor si a
parului, preparate și tratamente pentru păr
5. Preparate, articole dentare (altele decât
articolele de toaletă) și produse medicinale
pentru îngrijirea dinților, respectiv: adezivi pentru
protezele dentare, lac dentar, cimenturi dentare,
materiale pentru amprenta dentarã, masticuri
dentare, produse medicinale pentru îngrijirea
dinţilor, preparate pentru facilitarea creșterii
dinţilor, pastã de dinți medicinalã, preparate și
produse sanitare de uz medical, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, produse
și preparate pentru distrugerea dăunătorilor,
suplimente alimentare de uz medical, preparate
dietetice pentru scopuri medicale sau veterinare,
produse și articole pentru igienă de uz
medical, pastă de dinți medicamentoasă, aliaje
dentare, benzi adezive pentru proteze dentare,
ceară dentară, cauciuc de uz dentar, ceară
pentru mulaje dentare, apă de gură pentru
uz medical, apă medicinală de gură, apă de
gură medicamentoasă, apă de gură de uz
medical, ape de gură medicinale împotriva
cariilor, ape de gură de uz medical, ape de
gură antiseptice, materiale pentru amprente
dentare, discuri dentare pentru implantologie,
materiale pentru plombarea dinților, cimenturi
dentare, ceramică dentară, ghips dentar dur,
lacuri dentare, masticuri dentare, adezivi
chirurgicali, adezivi medicali pentru legarea
rănilor, agenți cardiovasculari de uz medical,
ape termale de uz medical, ape minerale
pentru uz medicinal, alcool medicinal, capsule
pentru medicamente, capsule vândute goale
pentru produse farmaceutice, caşete pentru
uz farmaceutic, caşete pentru uz medicinal,
celule stem de uz medical, ciment osos de
uz ortopedic, ciment de os pentru chirurgie și
ortopedie, colagen de uz medical, componente
sanguine, feromoni pentru uz medical, enzime
de uz medical, lactoză de uz medical,
hemoglobină, grăsimi de uz medical, geluri
de masaj de uz medical, loțiuni medicinale
după-ras, lubrifianți de uz medical, materiale
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pentru mulaje chirurgicale, medicamente de
uz veterinar, medicamente pentru animale,
picături de ochi, organe și țesuturi vii pentru
uz chirurgical, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, bandaje adezive, bandaje pentru
pansat, plasmă sangvină, oxigen de uz
medical, microbicide, preparate bacteriene de uz
medical, preparate bacteriene de uz veterinar,
preparate bacteriologice de uz medical,
preparate biochimice de uz medical, preparate
biochimice de uz veterinar, preparate biologice
mixte de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz veterinar, preparate cu minerale și
vitamine, preparate cu oligoelemente pentru
consumul uman, preparate de diagnosticare
pentru radiologie, preparate pentru baie
de uz medical, preparate pentru băuturi
medicinale, preparate minerale de uz medical,
preparate medicale, preparate farmaceutice
pentru animale, preparate farmaceutice de
uz veterinar, preparate de toaletă medicinale,
produse rehidratante medicinale, preparate și
materiale de diagnostic, șampon medicinal,
șampoane medicinale, remedii naturale și
farmaceutice, seringi preumplute de uz medical,
truse portabile cu medicamente, suplimente
nutritive de uz veterinar, uleiuri medicamentoase
pentru bebeluși, ulei din lemn de santal pentru
scopuri medicale, farmaceutice și veterinare,
ulei de ricin ca înveliș pentru preparate
farmaceutice, acetați de uz farmaceutic, acizi
de uz farmaceutic, agenți antivirali, agenți
antiaritmici, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare şi nutriţionale pe bază
de vitamine, de aminoacizi, de micronutrienţi,
de oligoelemente, de minerale, de proteine,
de glucide, de uleiuri esenţiale, de uleiuri de
plante, de scoarţă, de polen, de drojdie, de
ciuperci, de extracte de peşte, de citrice, de
legume, de fructe, de fibre alimentare, de
cazeină, de proteine, de cereale, de pâine, de
seminţe, de germeni, de jeleuri, de propolis,
de enzime, de miere şi de sirop de melasă,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare medicinale, suplimente alimentare
lichide de uz medical, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente alimentare pentru
sportivi, suplimente dietetice cu efect
cosmetic, suplimente alimentare pe bază
de minerale, medicamente, medicamente
antialergice, medicamente homeopate, tonice
(medicamente), drajeuri (medicamente), creme
farmaceutice, dulciuri farmaceutice, compoziții
farmaceutice, implanturi farmaceutice, preparate
farmaceutice, produse farmaceutice homeopate,
preparate farmaceutice antibacteriene,
elixiruri (preparate farmaceutice), substanțe

farmaceutice dermatologice, loțiuni farmaceutice
pentru piele, balsamuri de buze farmaceutice,
produse dermatologice farmaceutice, produse
chimico farmaceutice, preparate și substanțe
farmaceutice, pastile antioxidante, pilule pentru
slăbit, deodorante, altele decât cele de uz
personal sau de uz veterinar, preparate de
odorizarea aerului de uz menajer, comercial
sau industrial, sprayuri pentru împrospătarea
aerului, biocide, biocide naturale, biocide
sintetice, fungicide de uz medical, fungicide,
erbicide, preparate pentru controlarea insectelor,
alimente pentru bebeluși, alimente dietetice
adaptate pentru copii, băuturi pentru copii
mici, lapte praf (alimente pentru sugari),
alimente pentru diabetici de uz medical,
băuturi de uz medical, ceai medicinal, capsule
pentru slăbit, băuturi (suplimente dietetice),
îndulcitori dietetici de uz medical, poțiuni
medicinale, preparate dietetice și alimentare,
preparate multivitaminice, săruri de ape
minerale, preparate pe bază de multivitamine,
suplimente dietetice de uz medical, suplimente
antioxidante, suplimente nutritive, dezinfectanți
și antiseptice, dezinfectanți de uz medical,
săpunuri și detergenți medicinali și dezinfectanți,
dezinfectanți pentru aparate și instrumente
dentare, dezinfectanți pentru instrumente și
aparate medicale., produse de stimulare a
creșterii părului, preparate farmaceutice pentru
îngrijirea părului.
10. Instrumente farmaceutice, aparate pentru
administrarea produselor farmaceutice, tăietoare
de pastile, aparate și instrumente medicale
și veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
pentru exerciții fizice de uz medical, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, instrumente
ajutătoare pentru sex, mobilier medical
și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, ace pentru injecții,
de uz medical, pulverizatoare de uz medical,
pulverizatoare pentru uz medical (acționate
manual), aparate ortopedice, centuri medicale,
orteze, orteze medicale.

───────
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(210) M 2021 05152
(151) 06/07/2021
(732) ZDROVIT ROMANIA SRL, STR.

SEVASTOPOL, NR. 13-17,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
BELBIOTIN

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

3. Preparate pentru curățare, odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă nemedicinale, uleiuri esențiale
și extracte aromatice, produse de toaletă
nemedicinale, detergenți, alţii decât cu utilizare
în procesele de fabricare şi în scopuri
medicale, produse de curățat, detergenți de
uz menajer, lichide degresante, lichide de
curățare, lichid de spălare, odorizante de
casă, preparate chimice de curățare pentru
uz casnic, preparate decapante (degresante),
preparate pentru curățarea și lustruirea pielii și
încălțămintei, preparate pentru spălare, produse
de curățare pentru vehicule, produse pentru
spălare, șervețele umede impregnate cu un
produs de curățat, șervețele impregnate cu
preparate de curățare, săpun praf, săpun de
uz casnic, substanțe degresante, uleiuri de
curățare, articole de parfumerie și odorizante,
apă de parfum, apă de toaletă, apă parfumată,
arome (uleiuri esențiale), apă de colonie,
mosc (natural), mosc (parfumerie), loțiuni
și creme de corp parfumate, extracte de
parfum, deodorante de corp (parfumerie), creme
parfumate, creme cosmetice aromoterapeutice,
șervețele parfumate, pulverizatoare pentru corp
parfumate, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, produse de parfumerie sintetice,
preparate parfumate, parfumuri solide, parfumuri
naturale, parfumuri lichide, parfumuri, ape de
toaletă, balsamuri (nemedicinale), balsamuri,
altele decât cele de uz medicinal, preparate
cosmetice, creme de masaj, nemedicinale,
produse cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, cosmetice și preparate cosmetice,
cosmetice nemedicinale, fibre de uz cosmetic,
lac de uz cosmetic, loțiuni nemedicinale,
șervețele impregnate cu produse cosmetice,
șervețele impregnate cu loțiuni cosmetice,
produse de masaj, nemedicamentoase, produse

de curățare pentru perii cosmetice, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, uleiuri și
loțiuni cosmetice pentru masaj, unguente de
uz cosmetic, vată de uz cosmetic, uleiuri
pentru masaj, uleiuri pentru toaleta personală
nemedicinale, uleiuri de uz cosmetic, truse
cosmetice umplute, tampoane de curățare
impregnate cu produse cosmetice, tampoane de
curățare impregnate cu preparate de toaletă, apă
florală, aromatizanți (uleiuri esențiale), esențe
eterice, pastă de dinți nemedicinală, pastă de
dinți ingerabilă, comprimate de pastă de dinți
solidă, pastă de dinți sub formă de gumă
de mestecat, produse cosmetice si preparate
cosmetice pentru ingrijirea pielii, unghiilor si a
parului, preparate și tratamente pentru păr
5. Preparate, articole dentare (altele decât
articolele de toaletă) și produse medicinale
pentru îngrijirea dinților, respectiv: adezivi pentru
protezele dentare, lac dentar, cimenturi dentare,
materiale pentru amprenta dentarã, masticuri
dentare, produse medicinale pentru îngrijirea
dinţilor, preparate pentru facilitarea creșterii
dinţilor, pastã de dinți medicinalã, preparate și
produse sanitare de uz medical, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, produse
și preparate pentru distrugerea dăunătorilor,
suplimente alimentare de uz medical, preparate
dietetice pentru scopuri medicale veterinare,
produse și articole pentru igienă de uz
medical, pastă de dinți medicamentoasă, aliaje
dentare, benzi adezive pentru proteze dentare,
ceară dentară, cauciuc de uz dentar, ceară
pentru mulaje dentare, apă de gură pentru
uz medical, apă medicinală de gură, apă de
gură medicamentoasă, apă de gură de uz
medical, ape de gură medicinale împotriva
cariilor, ape de gură de uz medical, ape de
gură antiseptice, materiale pentru amprente
dentare, discuri dentare pentru implantologie,
materiale pentru plombarea dinților, cimenturi
dentare, ceramică dentară, ghips dentar dur,
lacuri dentare, masticuri dentare, adezivi
chirurgicali, adezivi medicali pentru legarea
rănilor, agenți cardiovasculari de uz medical,
ape termale de uz medical, ape minerale
pentru uz medicinal, alcool medicinal, capsule
pentru medicamente, capsule vândute goale
pentru produse farmaceutice, caşete pentru
uz farmaceutic, caşete pentru uz medicinal,
celule stem de uz medical, ciment osos de
uz ortopedic, ciment de os pentru chirurgie și
ortopedie, colagen de uz medical, componente
sanguine, feromoni pentru uz medical, enzime
de uz medical, lactoză de uz medical,
hemoglobină, grăsimi de uz medical, geluri
de masaj de uz medical, loțiuni medicinale
după-ras, lubrifianți de uz medical, materiale
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pentru mulaje chirurgicale, medicamente de
uz veterinar, medicamente pentru animale,
picături de ochi, organe și țesuturi vii pentru
uz chirurgical, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, bandaje adezive, bandaje pentru
pansat, plasmă sangvină, oxigen de uz
medical, microbicide, preparate bacteriene de uz
medical, preparate bacteriene de uz veterinar,
preparate bacteriologice de uz medical,
preparate biochimice de uz medical, preparate
biochimice de uz veterinar, preparate biologice
mixte de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz veterinar, preparate cu minerale și
vitamine, preparate cu oligoelemente pentru
consumul uman, preparate de diagnosticare
pentru radiologie, preparate pentru baie
de uz medical, preparate pentru băuturi
medicinale, preparate minerale de uz medical,
preparate medicale, preparate farmaceutice
pentru animale, preparate farmaceutice de
uz veterinar, preparate de toaletă medicinale,
produse rehidratante medicinale, preparate și
materiale de diagnostic, șampon medicinal,
șampoane medicinale, remedii naturale și
farmaceutice, seringi preumplute de uz medical,
truse portabile cu medicamente, suplimente
nutritive de uz veterinar, uleiuri medicamentoase
pentru bebeluși, ulei din lemn de santal pentru
scopuri medicale, farmaceutice și veterinare,
ulei de ricin ca înveliș pentru preparate
farmaceutice, acetați de uz farmaceutic, acizi
de uz farmaceutic, agenți antivirali, agenți
antiaritmici, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare şi nutriţionale pe bază
de vitamine, de aminoacizi, de micronutrienţi,
de oligoelemente, de minerale, de proteine,
de glucide, de uleiuri esenţiale, de uleiuri de
plante, de scoarţă, de polen, de drojdie, de
ciuperci, de extracte de peşte, de citrice, de
legume, de fructe, de fibre alimentare, de
cazeină, de proteine, de cereale, de pâine, de
seminţe, de germeni, de jeleuri, de propolis,
de enzime, de miere şi de sirop de melasă,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare medicinale, suplimente alimentare
lichide de uz medical, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente alimentare pentru
sportivi, suplimente dietetice cu efect
cosmetic, suplimente alimentare pe bază
de minerale, medicamente, medicamente
antialergice, medicamente homeopate, tonice
(medicamente), drajeuri (medicamente), creme
farmaceutice, dulciuri farmaceutice, compoziții
farmaceutice, implanturi farmaceutice, preparate
farmaceutice, produse farmaceutice homeopate,
preparate farmaceutice antibacteriene,
elixiruri (preparate farmaceutice), substanțe

farmaceutice dermatologice, loțiuni farmaceutice
pentru piele, balsamuri de buze farmaceutice,
produse dermatologice farmaceutice, produse
chimico farmaceutice, preparate și substanțe
farmaceutice, pastile antioxidante, pilule pentru
slăbit, deodorante, altele decât cele de uz
personal sau de uz veterinar, preparate de
odorizarea aerului de uz menajer, comercial
sau industrial, sprayuri pentru împrospătarea
aerului, biocide, biocide naturale, biocide
sintetice, fungicide de uz medical, fungicide,
erbicide, preparate pentru controlarea insectelor,
alimente pentru bebeluși, alimente dietetice
adaptate pentru copii, băuturi pentru copii
mici, lapte praf (alimente pentru sugari),
alimente pentru diabetici de uz medical,
băuturi de uz medical, ceai medicinal, capsule
pentru slăbit, băuturi (suplimente dietetice),
îndulcitori dietetici de uz medical, poțiuni
medicinale, preparate dietetice și alimentare,
preparate multivitaminice, săruri de ape
minerale, preparate pe bază de multivitamine,
suplimente dietetice de uz medical, suplimente
antioxidante, suplimente nutritive, dezinfectanți
și antiseptice, dezinfectanți de uz medical,
săpunuri și detergenți medicinali și dezinfectanți,
dezinfectanți pentru aparate și instrumente
dentare, dezinfectanți pentru instrumente și
aparate medicale., produse de stimulare a
creșterii părului, preparate farmaceutice pentru
îngrijirea părului, suplimente alimentare si
remedii naturale si farmaceutice pentru ingrijirea
pielii, unghiilor si a parului
10. Instrumente farmaceutice, aparate pentru
administrarea produselor farmaceutice, tăietoare
de pastile, aparate și instrumente medicale
și veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
pentru exerciții fizice de uz medical, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, instrumente
ajutătoare pentru sex, mobilier medical
și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, ace pentru injecții,
de uz medical, pulverizatoare de uz medical,
pulverizatoare pentru uz medical (acționate
manual), aparate ortopedice, centuri medicale,
orteze, orteze medicale.

───────
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(210) M 2021 05154
(151) 06/07/2021
(732) TEMPINI SOLUTIONS RO S.R.L.,

CALEA ARADULUI NR. 115,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOS.
NICOLAE TITULESCU NR 94,
BLOC 14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP.
127, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

RHINO GRES CERAMICA
SI PARCHET ITALIA

(531) Clasificare Viena:
03.02.07; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
172C), albastru (Pantone 7702C), gri
( Pantone 419C)

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

35. Servicii de intermediere comercială, servicii
de comerţ si servicii de informare a
consumatorilor, servicii de comerţ cu amănuntul,
de comerţ cu ridicata şi de comerţ cu amanuntul
on-line de materiale de construcţii metalice şi
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul, de
comerţ cu ridicata şi de comerţ cu amanuntul
on-line de plăci de piatră naturală, gresie pentru
construcţii, plăci de gresie, placi de pavare
pentru pereţi, plăci de pavare pentru podele,
dale pentru pardoseală, jaluzele, panouri de
lemn, parchet din lemn, parchet laminat, tapet,
produse (nemetalice) pentru montarea și fixarea
de plăci, adezivi pentru montarea și fixarea de
plăci, produse de curățare pentru plăci, pardoseli
și produse artificiale pentru acoperirea podelelor,
servicii de comerţ cu amănuntul, de comerţ
cu ridicata şi de comerţ cu amănuntul on-line

de vopsele, vernisuri şi lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
coloranti, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare şi gravare, răşini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie şi pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire
şi artă, servicii de comerţ cu amănuntul, de
comerţ cu ridicata şi de comerţ cu amănuntul
online în legătură cu aparate de iluminat, de
încălzire, de producere a aburului, de gătit, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire
a apei şi de uz sanitar, aparate de iluminat
cu diode luminiscente (led), becuri de iluminat,
cabluri suspendate pentru accesorii de iluminat
(instalaţie de iluminat), abajururi, suporturi de
abajur, filamente pentru lămpile electrice, sticle
pentru lămpi, corpuri de iluminat, servicii de
comerţ cu amănuntul, de comerţ cu ridicata
şi de comerţ cu amănuntul online în legătură
cu mobilă şi mobilier, rame si oglinzi, uşi din
lemn, rame din lemn pentru ferestre, servicii de
comerţ cu amănuntul, de comerţ cu ridicata şi
de comerţ cu amănuntul online în legătură cu
covoare, carpete, preşuri, covoraşe, şi protecţii
pentru pardoseli, linoleumuri şi alte produse si
materiale pentru acoperirea pardoselilor, carpete
agăţate pe pereţi, perdele, draperii, galerii si şine
pentru perdele si draperii precum şi accesorii ale
acestora, servicii de comerţ cu amănuntul, de
comerţ cu ridicata şi de comerţ cu amănuntul
online în legătură cu articole pentru amenajarea
casei, servicii de comerţ cu amănuntul, de
comerţ cu ridicata şi de comerţ cu amănuntul
online în legătură cu jucării, jocuri şi articole
de joacă, servicii de comerţ cu amănuntul, de
comerţ cu ridicata şi de comerţ cu amănuntul
online în legătură cu articole sportive, servicii de
comerţ cu amănuntul, de comerţ cu ridicata şi
de comerţ cu amănuntul online în legătură cu
produse cosmetice, de sănătate, de frumuseţe
şi de îngrijire personală, servicii de comerţ
cu amănuntul, de comerţ cu ridicata şi de
comerţ cu amănuntul online în legătură cu
detergenţi, produse de curăţire de uz casnic,
produse de degresare de uz casnic, produse
de odorizare de uz casnic, lumânări parfumate,
servicii de comerţ cu amănuntul, de comerţ cu
ridicata şi de comerţ cu amănuntul online în
legătură cu îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului şi accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de comerţ cu
amănuntul, de comerţ cu ridicata şi de comerţ cu
amănuntul online în legătură cu produse pentru
grădină, îngrijirea gazonului şi peisagistică şi
produse pentru grădinărit, servicii de comerţ cu
amănuntul, de comerţ cu ridicata şi de comerţ
cu amănuntul online în legătură cu produse
pentru renovarea locuinţei şi pentru bricolaj,
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servicii de comerţ cu amănuntul, de comerţ
cu ridicata si de comert cu amanuntul on-
line de feronerie, uşi metalice, mânere metalice
pentru uşi, tocuri de uşi din metal, fitinguri
metalice pentru uşi, încuietori metalice, ferestre
metalice, plase metalice împotriva insectelor,
pentru ferestre, jaluzele exterioare din metal,
fitinguri metalice pentru ferestre, şine din metal
pentru ferestre, profile metalice, servicii de
comerţ cu amănuntul, de comerţ cu ridicata si
de comert cu amanuntul on-line de ustensile
şi recipiente de uz casnic sau de bucătărie,
vase de gătit şi articole pentru masă, furculiţe,
cuţite şi linguri, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, articole de curăţare de uz casnic,
sticlă neprelucrata sau semiprelucrată, sticlărie,
porţelan şi lut, servicii de comerţ cu amănuntul,
de comerţ cu ridicata şi de comerţ cu amănuntul
online în legătură cu produse pentru animale de
companie, servicii de comerţ cu amănuntul, de
comerţ cu ridicata şi de comerţ cu amănuntul
online în legătură cu plante şi flori naturale,
bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare, servicii de
comerţ cu amănuntul, de comerţ cu ridicata şi de
comerţ cu amănuntul online de hrană şi băuturi
pentru animale, servicii de comerţ cu amănuntul,
de comerţ cu ridicata şi de comerţ cu amănuntul
online în legătură cu articole sanitare realizate
din porţelan, obiecte sanitare din oţel inoxidabil,
articole sanitare realizate din piatră, baterii
sanitare, robinete, robineţi, robineţi de reglare şi
de siguranţă pentru instalaţiile de apă, duze anti-
stropire pentru robinete, fitinguri pentru baie şi
bucătărie, filtre pentru apă potabilă, şaibe pentru
robinetele de apă, capete de duş, furtune de
duş, ţevi pentru instalaţiile sanitare, ţevi flexibile
ca părţi ale instalaţiilor de apă pentru chiuvetă,
pulverizatoare pentru chiuvetă, suporturi pentru
produse de baie si toaleta, strângerea la un
loc, în folosul terţilor, a unei game variate
de bunuri (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
organizarea de târguri si expoziţii în scop
publicitar si comercial.
36. Servicii imobiliare, afaceri imobiliare, servicii
de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, colectarea chiriilor, managementul
apartamentelor, închirierea apartamentelor,
administrare de imobile, asistență în domeniul

achizițiilor imobiliare, servicii de cumpărarea
și vânzarea de bunuri imobiliare, închirieri
de proprietăți imobiliare, închirierea şi
subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau
închiriate, agenţii de leasing sau închiriere de
clădiri (imobile), furnizare de informații privind
bunurile imobiliare, consultanță imobiliară,
acordare de finanțare pentru dezvoltarea
imobiliară.
37. Construcţii de clădiri, construcţii de
clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale, informatii
privind construcţiile, consultanţă în construcţii,
servicii de dezvoltare imobiliară (construcţii),
instalare de utilităti pe şantiere de construcţii,
supravegherea construcţiei de clădiri, etanşarea
clădirilor/impermeabilizare (clădire), izolarea
clădirilor, construirea de magazine şi gherete
pentru târguri, servicii de demolare a clădirilor,
servicii de zidire, servicii de vopsire interioară
si exterioară, servicii de tencuire, servicii de
zugrăvit, aplicarea tapetului/tapetare, servicii de
tâmplărie, servicii de montare şi întreţinere de
acoperişuri, servicii de pavare a drumurilor,
servicii de asfaltare, servicii de pregătire a
terenului pentru construcţii, construcţia de
porturi, construcţii subacvatice, construcţia de
fabrici, construcţia de diguri portuare, constructia
si repararea depozitelor, construcţia de drumuri,
construcţia de eşafodaje, întreţinere de drumuri,
lucrări de construcţie de căi ferate, lucrări
de întreţinere de căi ferate, construcţie de
autostrăzi, întreţinere de autostrăzi, construcţie
de reţele de transport subterane, construcţie
de căi ferate subterane, construcţie de poduri,
construcţie de tuneluri, construcţii hidrotehnice,
instalarea si repararea dispozitivelor de irigare,
lucrări de instalaţii de apă şi canal, întreţinerea şi
construcţia conductelor, amplasare de reţele de
alimentare cu electricitate, lucrări de construcţii
subterane legate de cablajele electrice, instalare
de sisteme electrice de iluminat şi de sisteme
de alimentare electrică, instalare de reţele de
telecomunicaţii, cablare pentru telecomunicaţii
în clădiri, întreţinere şi reparare de reţele de
telecomunicaţii, lucrări de construcţii subterane
legate de instalaţii sanitare, lucrări de instalaţii
sanitare şi instalare de apă şi gaz, instalare
de echipamente tehnico-sanitare, întreţinere
de conducte şi instalaţii sanitare, lucrări de
construcţii legate de magistralele subterane de
alimentare cu gaz, lucrări de construcţii legate
de magistralele subterane de alimentare cu
apă, montarea cablurilor electrice, montarea
cablurilor de telecomunicaţii, repararea liniilor
electrice, servicii de electricieni, instalarea uşilor
şi ferestrelor, tencuirea decorativa a pereţilor
şi a plafoanelor, servicii de montare de plăci
de ceramică, lucrări de pardosire şi placare a
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pereţilor, lucrări de placare a podelelor, montare
de podele de lemn, montare de podele laminate,
instalarea şi repararea sistemelor/instalatiilor de
aer conditionat, instalare de aparate de aer
condiţionat, instalare, întreţinere si reparaţii de
instalatii de încălzire, servicii de întreţinere şi
reparaţii în domeniul construcţiilor, curăţarea
străzilor, servicii de deszăpezire, întreţinerea
piscinelor, lucrări de foraj pentru construcţii,
foraje de puţuri de apă
42. - sondare (testare) geologică de loturi
de construcţii, testare geologică de loturi de
constructii, expertize geologice, servicii de
design interior si exterior pentru locuinţe si
spaţii de birouri, servicii de consultanță în
materie de design interior şi exterior pentru
locuinţe şi spaţii de birouri, servicii de proiectare
privind decorațiunile interioare şi exterioare
pentru birouri si locuinţe, furnizarea unui web-
site cu informații în domeniul decorațiunilor
interioare, amenajări interioare pentru clădiri,
design arhitectural.

───────

(210) M 2021 05156
(151) 06/07/2021
(732) EMIL CRISTIAN COSTIN, BD.

BUCURESTI NR. 31/44, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
CAVNIC SKI RESORT

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

10. Echipament pentru exerciții fizice.
39. Servicii de turism, servicii de agenții de
turism pentru călătorii de afaceri, servicii de
agenție de turism, și anume organizarea
transportului pentru călători.
43. Cazare temporară, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, 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, servicii ale
agențiilor de turism pentru rezervarea locurilor de
cazare pentru vacanță.

───────

(210) M 2021 05157
(151) 06/07/2021
(732) TRACIA TRACTOR COMPANY

S.R.L., STRADA I.C. BRĂTIANU
NR.33, JUDETUL ILFOV, COMUNA
MOGOSOAIA, SAT MOGOSOAIA,
ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOS.
NICOLAE TITULESCCU NR.94,
BLOC 14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP.
127, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

TRACIA TRACTOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 24.01.01; 29.01.13

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

clase:
7. Utilaje agricole, masini agricole, unelte
agricole, altele decât uneltele acţionate manual.
12. Tractoare destinate utilizarii in agricultura.

───────
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(210) M 2021 05158
(151) 06/07/2021
(732) TRACIA TRACTOR S.R.L.,

STRADA I.C. BRĂTIANU NR.
33, JUDETUL ILFOV, COMUNA
MOGOSOAIA, SAT MOGOSOAIA,
ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOS.
NICOLAE TITULESCU NR.94,
BLOC 14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP.
127, SECTOR 1, BUCURESTI,
011146, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
24.01.01; 29.01.13

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

clase:
7. Utilaje agricole, masini agricole, unelte
agricole, altele decât uneltele acţionate manual.
12. Tractoare destinate utilizarii in agricultura.

───────

(210) M 2021 05159
(151) 06/07/2021
(732) DORU ȚURCANU, STR.

BALTAGULUI NR. 11, JUDETUL
IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CARBON residence

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

6. Construcţii din metal.
19. Construcţii nemetalice.
35. Publicitate, consultanţă în organizarea
şi managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, servicii privind
managementul proiectelor de afaceri pentru
proiectele de construcţii, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
oferirea de informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, compilarea de informaţii în baze
de date computerizate, marketing, servicii de
relaţii media, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri in scopuri
publicitare, prezentarea produselor și serviciilor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, publicarea de
texte publicitare, servicii administrative pentru
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relocarea afacerilor, consiliere în afaceri
privind francizarea, asistență comercială privind
deschiderea de francize, servicii oferite de un
francizor, respectiv asistență în conducerea
sau administrarea întreprinderilor industriale sau
comerciale.
36. Afaceri imobiliare, servicii imobiliare,
asigurări, management imobiliar, administrare
de proprietăți imobiliare, închirierea
apartamentelor, închirierea birourilor (bunuri
imobiliare), închirieri de spații pentru birouri,
închirierea birourilor pentru conlucrare, închiriere
de spații comerciale, închiriere de spații de
lucru, închirierea bunurilor imobiliare, închirierea
proprietăților imobiliare, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, colectarea chiriilor,
servicii de listare de proprietăți imobiliare pentru
închiriere sau vânzare, consultanță imobiliară,
furnizare de informații privind proprietățile
imobiliare, furnizarea de informaţii despre
proprietati imobiliare prin intermediul unui site
web, servicii de agenţie imobiliară, servicii
de achiziții imobiliare, finanțare în domeniul
proprietăților imobiliare, asistență în domeniul
achizițiilor imobiliare, servicii de informații
computerizate privind proprietățile imobiliare,
administrarea afacerilor financiare legate de
proprietăți imobiliare, servicii de management
imobiliar privind tranzacțiile cu proprietăți
imobiliare, gestiune financiară a proiectelor
imobiliare, finanțarea proiectelor de dezvoltare
imobiliară, dezvoltarea de proiecte imobiliare,
servicii de vânzare de proprietăți imobilare,
servicii de vânzare de apartamente, servicii de
vânzare de bunuri imobilare.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, vopsirea interioarelor şi exterioarelor
clădirilor, zidărie, tencuială, lucrări de instalații
sanitare, lucrări de instalaţii termice, lucrări
privind acoperişurile, servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare, supravegherea construcţiei
de clădiri, curăţarea clădirilor (interior), curăţarea
clădirilor (suprafaţa exterioară), furnizarea de
informaţii privind serviciile de construcţii,
consultanţă în construcţii, furnizarea informaţiilor
legate de reparaţii.

───────

(210) M 2021 05160
(151) 06/07/2021
(732) SOLOMON BUSINESS S.R.L.,

STR. CICOAREI NR. 2, PARTER,
JUDETUL IASI, IAȘI, 700620, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Little Texas SINCE 1997

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.07; 01.01.05

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

clase:
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații și
reparații.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────


