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Cereri Mărci publicate în 13/12/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 08541 06/12/2021 MARCHESA INVEST SA ADORADA

2 M 2021 08544 06/12/2021 BOGDAN CARCU GoldCoin

3 M 2021 08651 06/12/2021 SC BIG BROTHER COMPANY
SRL

FĂRĂ SECRETE

4 M 2021 08652 06/12/2021 SC BIG BROTHER COMPANY
SRL

CASE FĂRĂ SECRETE

5 M 2021 08653 06/12/2021 VETERIN DISTRIBUTION SRL VETERIN Ditribution

6 M 2021 08654 06/12/2021 IT SCHOOL SRL juniors

7 M 2021 08655 06/12/2021 SC ICEBERG DISTRIBUTION
SRL

FASHION

8 M 2021 08656 06/12/2021 YOLAND CONSTRUCTII
IMOBILIARE SRL

SUNRISE RESIDENCE

9 M 2021 08657 06/12/2021 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

Inovație BCR

10 M 2021 08658 06/12/2021 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

Inovație BCR

11 M 2021 08659 06/12/2021 BOGDAN-ADRIAN NICOLAU BONAVENTURA

12 M 2021 08660 06/12/2021 FUNDAȚIA PENTRU SMURD SMURD

13 M 2021 08661 06/12/2021 CENTRUL MEDICAL UNIREA
SRL

EFECTUL KINETIC

14 M 2021 08662 06/12/2021 INVESTICA GENERAL SRL MONITORUL DE BACĂU

15 M 2021 08663 06/12/2021 LION COMMUNICATION
SERVICES S.A.

theGeeks

16 M 2021 08664 06/12/2021 PRESTIGE TOWERS SRL PRESTIGE ESTATES

17 M 2021 08665 06/12/2021 RALUCA SORINA ALTIPARMAK ider

18 M 2021 08666 06/12/2021 COMPANIA NATIONALA POȘTA
ROMÂNĂ S.A.

COMPANIA NAȚIONALĂ POȘTA
ROMÂNĂ S.A. FABRICA DE
TIMBRE FT

19 M 2021 08667 06/12/2021 SANVERO HEALTHCARE
S.R.L.

Sanvero Coenzima Q10 FORTE

20 M 2021 08668 06/12/2021 DANIEL ALEXE PAHARNIC

21 M 2021 08669 06/12/2021 SEPHORA COSMETICS
ROMANIA S.A.

BLACK FRIDAY LA SEPHORA

22 M 2021 08670 06/12/2021 DANIEL ALEXE CUPBEARER
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2021 08671 06/12/2021 DANIEL ALEXE ECHANSON

24 M 2021 08672 06/12/2021 SEPHORA COSMETICS
ROMANIA S.A.

BEAUTY FRIDAY LA SEPHORA

25 M 2021 08673 06/12/2021 MARIAN MARIN HAIDIN

26 M 2021 08674 06/12/2021 MARIAN MARIN LEO DE LA KUWEIT

27 M 2021 08675 06/12/2021 SHISA TO GO S.R.L. iShisha

28 M 2021 08676 06/12/2021 MARIAN MARIN MARINICA NAMOL

29 M 2021 08677 06/12/2021 SEPHORA COSMETICS
ROMANIA SA

CYBER MONDAY LA SEPHORA

30 M 2021 08678 06/12/2021 SEPHORA COSMETICS
ROMANIA SA

SINGLE S DAY LA SEPHORA

31 M 2021 08679 06/12/2021 IOANA LUCA C. CLASS PARK Zâmbeşti mai mult
ACASĂ

32 M 2021 08680 06/12/2021 S.C HERBAGETICA S.R.L Extracte Standardizate
HERBAGETICA SuperFecund
Femei Formula premium pentru
femei 14 extracte intense

33 M 2021 08681 06/12/2021 ANDREI NEAGU NFX TRADING ACADEMY

34 M 2021 08682 06/12/2021 ECOM ONLINE SRL DASME

35 M 2021 08683 06/12/2021 SC HERBAGETICA SRL Extracte Standardizate
Herbagetica Superdecund
Barbati Formula premium 15
extracte intense

36 M 2021 08684 06/12/2021 SC HERBAGETICA SRL Extracte Standardizate
Herbagetica Menopauzen
Formula premium 15 extracte
intense

37 M 2021 08685 06/12/2021 SC HERBAGETICA SRL Extracte Standardizate
Herbagetica MenstroCalm
Formula premium 9 extracte
intense

38 M 2021 08686 06/12/2021 SC HERBAGETICA SRL Extracte Standardizate
HERBAGETICA VARICIN
COMPLEX

39 M 2021 08687 06/12/2021 SC HERBAGETICA SRL Extracte Standardizate
HERBAGETICA DetraVenos
AKUT

40 M 2021 08688 06/12/2021 SPECTRUM SALON SRL VENUS SECRET

41 M 2021 08690 06/12/2021 SC BIOEEL MANUFACTERING
SRL

bioeel o companie responsabilă
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
42 M 2021 08691 06/12/2021 SPIDERLINKED SRL SPIDERLINKED LINKING THE

FUTURE WITH THE PRESENT

43 M 2021 08692 06/12/2021 SPIDERLINKED SRL

44 M 2021 08693 06/12/2021 LUCI SI IULIA S.R.L. Andy's pizza&pasta AUTHENTIC
ITALIAN Recipes STRAIGHT
FROM ITALY!

45 M 2021 08694 06/12/2021 AVIATION GEEK SRL AvGeek

46 M 2021 08695 06/12/2021 PALLET CENTRUM EXPRESS
SRL

PALLET CENTRUM -
RECICLAM IMPREUNA
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(210) M 2021 08541
(151) 06/12/2021
(732) MARCHESA INVEST SA, STR.

PETRE CRETU 34, SECTOR 1,
PARTER, BUCURESTI, 012052,
ROMANIA

(540)
ADORADA

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

14. Bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, inele și lanțuri de chei și brelocuri pentru
acestea, instrumente pentru măsurarea timpului,
pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, articole de bijuterie, articole
de bijuterie , instrumente de cronometrare ,
instrumente cronologice, produse de bijuterie.
35. Servicii de comerț cu amănuntul
prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la blănuri sintetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la genți de mână, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la blănuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru haine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii de modă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de măsurare a timpului, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu stimulente sexuale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lucrări
de artă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu decorațiuni festive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ciocolată.

───────

(210) M 2021 08544
(151) 06/12/2021
(732) BOGDAN CARCU, PETRE

CRETU, 34, PARTER, SECTOR 1,
BUCURESTI, 012052, ROMANIA

(540)
GoldCoin

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

14. Monede făcute din lingouri de aur,
monede din aur, monede de colecție, monede
comemorative, monede, lingou de aur.

───────

(210) M 2021 08651
(151) 06/12/2021
(732) SC BIG BROTHER COMPANY

SRL, SPLAIUL INDEPENDENȚEI
NR. 290, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, CHEIUL
DÂMBOVIȚEI NR. 26, VILA
C42, JUDEŢ ILFOV, POPEȘTI
- LEORDENI, 077160, ILFOV,
ROMANIA

(540)
FĂRĂ SECRETE

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

35. Regruparea în avantajul terților a produselor
imobiliare (exceptând transportul lor) pentru
a le permite clienților să le vadă, să le
compare și să le cumpere comod, vânzarea
prin licitație a bunurilor imobiliare, marketing
imobiliar, publicitate pentru imobile comerciale
și rezidențiale, informații despre vânzarea
imobilelor, servicii de analiză de piață privind
vânzarea de bunuri imobiliare, intermediere în
materie de contracte de vânzare – cumpărare de
bunuri imobiliare.
36. Servicii imobiliare, servicii de consultanță
imobiliară, furnizarea de informații privind piața
imobiliară, servicii de evaluare imobiliară,
monitorizare imobiliară, expertizare imobiliară și
audit imobiliar, servicii de planificare imobiliară
(servicii financiare), agenție imobiliară, servicii
de intermediere imobiliară, administrare de
imobile, organizare de închirieri imobiliare,
asigurare de proprietăți imobiliare, gestiunea
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bunurilor și investițiilor imobiliare, acordare de
finanțare pentru dezvoltare imobiliară.
37. Servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de construcții, servicii
de supraveghere a construcțiilor, consultanță
în domeniul construcțiilor, supervizarea
(conducerea) lucrărilor de construcții, reparații,
consolidări, reabilitări și amenajări de clădiri.
42. Servicii de proiectare privind proprietățile
imobiliare, servicii de inspecție a clădirilor
(expertize), consultanță profesională privind
eficiența energetică în clădiri.

───────

(210) M 2021 08652
(151) 06/12/2021
(732) SC BIG BROTHER COMPANY

SRL, SPLAIUL INDEPENDENȚEI
NR. 290, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN SRL, CHEIUL
DÂMBOVIȚEI NR. 26, VILA
C42, JUDEŢ ILFOV, POPEȘTI
- LEORDENI, 077160, ILFOV,
ROMANIA

(540)
CASE FĂRĂ SECRETE

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

35. Regruparea în avantajul terților a produselor
imobiliare (exceptând transportul lor), pentru
a le permite clienților să le vadă, să le
compare și să le cumpere comod, vânzarea
prin licitație a bunurilor imobiliare, marketing
imobiliar, publicitate pentru imobile comerciale
și rezidențiale, furnizarea de informații despre
vânzarea imobilelor, servicii de analiză de
piață privind vânzarea de bunuri imobiliare,
intermediere în materie de contracte de vânzare
– cumpărare de bunuri imobiliare.
36. Servicii imobiliare, servicii de consultanță
imobiliară, furnizarea de informații privind piața
imobiliară, servicii de evaluare imobiliară,
monitorizare imobiliară, expertizare imobiliară și
audit imobiliar, servicii de planificare imobiliară
(servicii financiare), agenție imobiliară, servicii
de intermediere imobiliară, administrare de
imobile, organizare de închirieri imobiliare,
asigurare de proprietăți imobiliare, gestiunea
bunurilor și investițiilor imobiliare, acordare de
finanțare pentru dezvoltare imobiliară.

37. Servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de construcții, servicii
de supraveghere a construcțiilor, consultanță
în domeniul construcțiilor, supervizarea
(conducerea) lucrărilor de construcții, reparații,
consolidări, reabilitări și amenajări de clădiri.
42. Servicii de proiectare privind proprietățile
imobiliare, servicii de inspecție a clădirilor
(expertize), consultanță profesională privind
eficiența energetică în clădiri.

───────

(210) M 2021 08653
(151) 06/12/2021
(732) VETERIN DISTRIBUTION SRL,

STRADA BAIA MARE NR. 5
BL 12B, SC A, ET 4 , AP 19,
BUCURESTI, 500113, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEŢ
BACAU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

VETERIN Ditribution

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Servicii de agenţii de importul şi export,
servicii de comerţ cu produse veterinare.
39. Servicii de distribuire a produselor
veterinare.

───────
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(210) M 2021 08654
(151) 06/12/2021
(732) IT SCHOOL SRL, B -DUL G RAL

ION DRAGALINA, 27, JUDEŢ
TIMIŞ, TIMISOARA, 500113, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEŢ
BACAU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

juniors

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 26.13.25

(591) Culori revendicate:verde , albastru ,
galben

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii it, servicii în domeniul științei
și tehnologiei toate acestea in legatura cu
portalurile de locuri de munca.

───────

(210) M 2021 08655
(151) 06/12/2021
(732) SC ICEBERG DISTRIBUTION

SRL, ŞOSEAUA PIPERA-TUNARI
NR. 86-88, VILA 8, SUBSOL,
JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
FASHION

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

28. Jucării, jocuri şi articole de joacă.
35. Servicii de agenţii de import-export,
regruparea în avantajul terților a produselor
din clasa 28 (cu excepția transportului lor),

permițând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări de
birou.

───────

(210) M 2021 08656
(151) 06/12/2021
(732) YOLAND CONSTRUCTII

IMOBILIARE SRL, STRADA
CALATIS 22,, CAMERA 3, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEŢ
BACAU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)
SUNRISE RESIDENCE

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

36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2021 08657
(151) 06/12/2021
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

(540)

Inovație BCR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
291, Pantone 2955)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2021 08658
(151) 06/12/2021
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET. 6, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060013, ROMANIA

(540)
Inovație BCR

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2021 08659
(151) 06/12/2021
(732) BOGDAN-ADRIAN NICOLAU,

STR. CALARASI NR. 3, SC. A, AP.
1, JUDETUL SUCEAVA, RADAUTI,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)
BONAVENTURA

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

39. Servicii de agenție de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenție de
turism pentru organizarea de vacanțe, servicii
de agenție de turism, și anume organizarea
transportului pentru călători.

───────

(210) M 2021 08660
(151) 06/12/2021
(732) FUNDAȚIA PENTRU SMURD,

STR. PROF. DR. GHEORGHE
MARINESCU, NR.50, JUDETUL
MURES, TÎRGU MUREȘ, 540136,
MUREȘ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINȚEI NR. 39, AP. 12,
JUDETUL MURES, TÎRGU MUREȘ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)

SMURD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.01.16

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

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

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, distribuitoare automate şi
mecanisme pentru aparate cu preplată,
case înregistratoare, maşini de calculat,
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echipamente pentru tratarea informaţiei
şi calculatoare, extinctoare, echipamente
de protecție, îmbrăcăminte de protecție,
încălţăminte de protecție, căşti şi măşti de
protecţie.
39. Transport şi în special transport medical.
44. Servicii medicale şi în special servicii publice
de asistenţă tehnică şi medicală de urgenţă.

───────

(210) M 2021 08661
(151) 06/12/2021
(732) CENTRUL MEDICAL UNIREA

SRL, BULEVARDUL ION IONESCU
DE LA BRAD, NR. 5B, SECTOR 1,
BUCURESTI, 013811, ROMANIA

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

(540)
EFECTUL KINETIC

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

35. Servicii de publicitate, marketing si
promovare în domeniul medical, servicii de
consiliere, de informare medicala, servicii
de ținere a evidenţei dosarelor şi fişelor
privind istoricul medical personal, administrare
de planuri de servicii medicale preplătite,
compilare de statistici privind utilizarea
serviciilor medicale, gestionare administrativă a
clinicilor medicale, promovarea responsabilității
medicale, promovarea activităților de
conștientizare publică, campanii media de
prevenție și educație pentru sănătate, campanii
de informare și comunicare, conducerea şi
administrarea afacerilor comerciale, servicii de
comerţ şi servicii de informare a consumatorilor,
lucrări de birou, toate serviciile de mai sus sunt
referitoare la domeniul medical sau al medicinei,
și toate serviciile de mai sus sunt furnizate online
și offline.
41. Servicii de educatie, furnizarea de formare,
activitati culturale, servicii caritabile, și anume
educație, formare și monitorizare academică,
organizarea de cursuri, seminarii și evenimente
ceremoniale, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri, în scop cultural, realizare,
coordonare și organizare de conferințe și
congrese, servicii de formare profesională în
domeniul medical, publicare de texte medicale,

consiliere în materie de pregătire medicală,
furnizare de cursuri de instruire în domeniul
medical, proiectare de filme cinematografice în
scopuri medicale, servicii de instruire în domeniul
medical, coordonare de seminarii de instruire
pe probleme medicale, publicare de lucrări
științifice privind tehnologia medicală, servicii
de instruire în domeniul tulburărilor medicale și
tratamentelor aferente, servicii educative pentru
adulți în domeniul medicinei, instruire și pregătire
în domeniul medical, organizare de seminarii
și congrese în domeniul medicine, servicii
educative și de instruire, campanii privitoare la
prevenție și educație pentru sănătate.
42. Cercetare medicală, laboratoare medicale,
servicii nemedicale de imagistică cu ultrasunete,
stocare electronică de dosare medicale,
elaborare de programe pentru calculator în
domeniul medical, proiectare și dezvoltare
de tehnologie medicală, cercetare clinică
și cercetare medicală, analiza țesuturilor
musculare pentru cercetări medicale, furnizarea
de informații despre cercetarea științifică și
medicală în domeniul ortopediei și al studiilor
clinice, cercetare științifică cu scopuri medicale
în domeniul bolilor locomotorii.
44. Servicii medicale și servicii conexe activității
medicale, tratarea dislocațiilor articulațiilor,
entorselor, fracturilor sau a altor leziuni
similare, consultanță privind îngrijirea sănătății,
efectuarea examenelor medicale, testare fizică
în scopuri medicale, servicii medicale oferite
de clinici medicale, servicii de analize medicale
ortopedice, servicii de tratament a boliilor
locomotorii pentru persoane, asistență medicală,
servicii medicale pentru diagnosticarea si
tratamentul oaselor și musculaturii, consultanță
privind asistența medicală oferită de doctori și
de alt personal medical specializat, consultații
medicale, servicii de analize medicale pentru
boli locomotorii, servicii medicale în domeniul
diabetului, servicii medicale în domeniul tratării
dislocațiilor articulațiilor, entorselor, fracturilor
sau a altor leziuni similare, servicii de tratament
medical, servicii de furnizare de informații
medicale, furnizare de informații și noutăți
în domeniul medicinei, servicii de recuperare,
specializate in principal pe traumatologie,
afectiuni ortopedice și cele post-traumatice,
reumatologice și de tip neurologic, servicii de
recuperare medicală a pacienților, proceduri
de evaluare a aparatului locomotor, precum
si efectuarea tratamentelor de fizioterapie,
kinetoterapie, terapie manuală, masaj și
reflexoterapie, terapie cu vacuum, laserterapie,
terapie cu ultrasunete, shockwave, terapie t-care
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(hipertermie), heat therapy (terapie cu caldura),
crioterapie (terapie cu gheata).

───────

(210) M 2021 08662
(151) 06/12/2021
(732) INVESTICA GENERAL SRL, STR.

9 MAI NR. 23, JUDETUL BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

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

(540)
MONITORUL DE BACĂU

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

9. Suporturi magnetice de stocare a datelor,
discuri de vinil, compact-discuri, dvd-uri şi
alte suporturi de înregistrare digitale, publicaţii
electronice, descărcabile.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, materiale didactice şi
educative, caractere tipografice, forme de tipar,
reviste (publicaţii periodice), publicaţii periodice,
materiale tipărite, publicaţii tipărite, buletine
informative, ziare.
35. Publicitate, servicii de comerţ/vanzare cu
amănuntul de reviste si publicatii periodice,
publicarea de texte publicitare, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi.
38. Telecomunicaţii, servicii de agenţie de
presă.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, livrarea ziarelor / livrarea de ziare.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate.

───────

(210) M 2021 08663
(151) 06/12/2021
(732) LION COMMUNICATION

SERVICES S.A., STR. NICOLAE
IORGA NR. 13, CORP A, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) PROTOPOPESCU & PARTNERS,
CALEA GRIVITEI NR. 164, BL.
K, SC. B, AP. 34, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010708, ROMANIA

(540)

theGeeks

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

16. Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor), materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase), caractere tipografice, clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de editare, publicare.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
de cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator
(gestiune de baze de date, programare, creare
de soft, creare şi întreţinere pagini web).
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43. Servicii oferite de restaurante, cazare
temporară.

───────

(210) M 2021 08664
(151) 06/12/2021
(732) PRESTIGE TOWERS SRL, STR.

ION C. BRATIANU NR. 22A, JUDEȚ
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

PRESTIGE ESTATES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.04.04; 26.11.08

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

clase:
35. Publicitate, publicitate online, gestiunea
afacerilor comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou, intermediere în acordurile
privind vânzarea-cumpărarea de bunuri, servicii
publicitare privind vânzarea de bunuri, marketing
imobiliar, publicitate pentru imobile comerciale
sau rezidențiale, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar, analiză de marketing în
domeniul imobiliar, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, servicii
de promovare în domeniul construcţiilor, şi
anume organizarea de proiecte de construcţii
la nivel de organizaţie, servicii de coordonare
de proiecte de afaceri pentru proiecte de
construcţii, dezvoltare de concepte de utilizare
pentru bunuri imobiliare in domeniul economic,

mediere şi încheiere de tranzacţii comerciale
pentru terţi, servicii de consultanță privind
promovarea de vânzări, servicii de promovare a
vânzărilor pentru terți, optimizarea motoarelor de
căutare pentru promovarea vânzărilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
administrare a programelor de stimulare pentru
promovarea vânzărilor, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizarea clienților, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, promovarea
vânzărilor la puncte de cumpărare sau de
vânzare, pentru alte persoane, promovare a
vânzărilor de produse și servicii ale terților
prin evenimente promoționale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, servicii de intermediere și consultanță
în afaceri în domeniul vânzării de produse și
prestării de servicii, auditare afaceri.
36. Afaceri imobiliare, promovare (finantare)
de proiecte imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare şi de imobile, închiriere de
apartamente, servicii imobiliare, servicii de
achiziții imobiliare, asistență în domeniul
achizițiilor imobiliare, servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare, servicii de
constructii, si anume pregatire financiara a
proiectelor de constructii, curtaj în proprietăţi
imobiliare, dezvoltare de concepte de utilizare
pentru imobile din punct de vedere financiar,
gestionarea proprietăţilor (imobiliare), servicii
privind afaceri imobiliare, afaceri financiare,
monetare, imobiliare, servicii financiare privind
proprietăţile imobiliare, servicii de închiriere cu
opțiune de cumpărare, servicii de gestiune a
investiţiilor imobiliare, servicii de consultanţă
privind proprietăţiile imobiliare, servicii de
investiţii în proprietăţi imobiliare, servicii de
administrare de bunuri imobiliare, servicii
financiare privind proprietăţile imobiliare şi
clădirile, servicii de căutare de proprietăţi
imobiliare naţionale, servicii de consiliere privind
evaluarea proprietăţilor imobiliare, servicii
de cercetare privind selectarea proprietăţilor
imobiliare, servicii de consiliere privind
deţinerea de proprietăţi imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare şi a
proprietăţilor, servicii de cesiune de contracte
de închiriere a proprietăţilor imobiliare, servicii
de asigurări cu privire la bunuri imobiliare,
servicii financiare pentru achiziţionarea de
proprietăţi imobiliare, administrare de clădiri cu
apartamente, închirieri de apartamente şi birouri,
închirieri de apartamente, închirieri de locuinţe
(apartamente), finanţare imobiliară, investiţii
imobiliare, gestiunea imobilelor, consultanţă
imobiliară, dezvoltări imobiliare, managementul
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proprietăţilor imobiliare, multiproprietăţi în
domeniul imobiliar, servicii de cesiune de
contracte de închiriere a proprietăților imobiliare,
servicii de administrare de imobile, și anume
servicii de închirieri, estimare a bunurilor
imobiliare și finanțare, agentii imobiliare, servicii
de consultanță în materie de bunuri imobiliare,
consultanță imobiliară, management imobiliar,
servicii financiare în domeniul vânzării și
cumpărării de valori imobiliare.
42. Realizarea de planuri (construcţii),
decoraţiuni interioare, desen tehnic, servicii ale
desenatorilor de arte grafice, stilism (design
industrial), servicii de consultanţă în materie
de design interior, proiectare de interioare şi
exterioare ale clădirilor, şi anume consiliere în
arhitectura de interior şi de exterior, studii de
proiecte tehnice, servicii de proiectare a artelor
grafice, controlul calităţii, expertize tehnice,
servicii de antreprenoriat, şi anume pregătirea
tehnică a proiectelor de construcţie, dezvoltare
de concepte de utilizare pentru imobiliare din
punct de vedere tehnic, servicii de concepție
grafică.

───────

(210) M 2021 08665
(151) 06/12/2021
(732) RALUCA SORINA ALTIPARMAK,

BLD. DIMITRIE CANTEMIR NR. 23,
BL. 3, SC. A, AP. 57, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ider

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.12

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

clase:
20. Mobilă și mobilier, mobilă curbată, mobilă
antichizată, mobilă superpozabilă, vestiare
(mobilă), tetiere (mobilă), mobilă din bambus,
rafturi de mobilă, cotiere pentru mobilă, mobilă
pentru vivarii, paturi-canapea, paturi, paturi
divan, paturi supraetajate, paturi ajustabile,
paturi portabile.
24. Lenjerie de casă, inclusiv prosoape de față,
perdele din materiale textile sau din materiale
plastice, materiale textile, produse textile și
înlocuitori, produse de filtrare din material textil,
cuverturi pentru canapea.
27. Preșuri, decorațiuni de perete și tavan,
învelitori de pardoseală, învelitori de gazon
artificial.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.

───────
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(210) M 2021 08666
(151) 06/12/2021
(732) COMPANIA NATIONALA POȘTA

ROMÂNĂ S.A., BDUL. DACIA NR.
140, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
020065, ROMANIA

(540)

COMPANIA NAȚIONALĂ
POȘTA ROMÂNĂ S.A.

FABRICA DE TIMBRE FT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.11

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2945 C)

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

16. Hârtie, carton și produse din aceste
materiale, produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, papetărie, adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişti, pensule, mașini de scris și articole
de birou (cu excepția mobilelor), materiale
de instruire sau învățământ (cu excepția
aparatelor), materiale plastice pentru ambalaj,
caractere tipografice, clișee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicații.
39. Transport, ambalare și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2021 08667
(151) 06/12/2021
(732) SANVERO HEALTHCARE S.R.L.,

STR. PRECIZIEI NR. 20, CORP A,
CAMERA 4, ETAJ 3, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Sanvero Coenzima
Q10 FORTE

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.24; 26.01.01;
26.11.13; 26.05.04

(591) Culori revendicate:roșu, galben, gri,
negru, alb, roz

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

5. Suplimente alimentare, suplimente
alimentare cu coenzima q10, suplimente
alimentare realizate în principal din vitamine,
preparate pe bază de vitamine sub formă de
suplimente alimentare.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
publicitate, publicitate și marketing.

───────
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(210) M 2021 08668
(151) 06/12/2021
(732) DANIEL ALEXE, BLV. NICOLAE

GRIGORESCU 65, BL. D11,
SC.1, ET.6, AP.32, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PAHARNIC

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

39. Transport, servicii de transport de alimente,
colectare, transport și livrare de produse,
distribuție (transport) de mărfuri pentru vânzarea
cu amănuntul, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, ambalare cadouri, ambalarea de
lichide conform comenzii și specificațiilor,
împachetare și ambalare de bunuri, ambalarea,
depozitarea lichidelor, depozitare de băuturi.
41. Servicii oferite de școli pentru somelieri,
servicii de formare în degustare vinuri,
evenimente de degustări de vinuri în scopuri
educative, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
educative.
43. Servicii de restaurație pentru recepțiile
firmelor (furnizare de alimente și băuturi), servicii
de restaurație pentru aprovizionarea alimentelor,
servicii oferite de restaurant, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri
și expoziții, servicii de catering specializate la
târguri, degustări bauturi și evenimente publice,
servicii de somelier.

───────

(210) M 2021 08669
(151) 06/12/2021
(732) SEPHORA COSMETICS ROMANIA

S.A., SPLAIUL UNIRII NR. 165,
COMPLEXUL DE BIROURI
"TIMPURI NOI SQUARE",
CLĂDIREA TN OFFICES 2, ETAJ
7, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
BLACK FRIDAY LA SEPHORA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetice.

21. Instrumente de mână pentru aplicarea
cosmeticelor.
35. Publicitate și marketing.

───────

(210) M 2021 08670
(151) 06/12/2021
(732) DANIEL ALEXE, BD. NICOLAE

GRIGORESCU NR. 65, BL. D11,
SC.1, ET.6, AP.32, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CUPBEARER

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

33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, servicii de transport de alimente,
colectare, transport și livrare de produse,
distribuție (transport) de mărfuri pentru vânzarea
cu amănuntul, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, ambalare cadouri, ambalarea de
lichide conform comenzii și specificațiilor,
împachetare și ambalare de bunuri, ambalare,
depozitarea lichidelor, depozitare de băuturi.
41. Servicii oferite de școli pentru somelieri,
servicii de formare în degustare vinuri,
evenimente de degustări de vinuri în scopuri
educative, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
educative.
43. Servicii de restaurație pentru recepțiile
firmelor (furnizare de alimente și băuturi), servicii
de restaurație pentru aprovizionarea alimentelor,
servicii oferite de restaurante, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri
și expoziții, servicii de catering, specializatela
târguri, degustări bauturi și evenimente publice,
servicii de somelier.

───────
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(210) M 2021 08671
(151) 06/12/2021
(732) DANIEL ALEXE, BD. NICOLAE

GRIGORESCU NR. 65, BL. D11,
SC.1, ET.6, AP.32, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ECHANSON

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

33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, servicii de transport de alimente,
colectare, transport și livrare de produse,
distribuție (transport) de mărfuri pentru vânzarea
cu amănuntul, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, ambalare cadouri, ambalarea de
lichide conform comenzii și specificațiilor,
împachetare și ambalare de bunuri, ambalare,
depozitarea lichidelor, depozitare de băuturi.
41. Servicii oferite de școli pentru somelieri,
servicii de formare în degustare vinuri,
evenimente de degustări de vinuri în scopuri
educative, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
educative.
43. Servicii de restaurație pentru recepțiile
firmelor (furnizare de alimente și băuturi), servicii
de restaurație pentru aprovizionarea alimentelor,
servicii oferite de restaurante, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri
și expoziții, servicii de catering, specializatela
târguri, degustări bauturi și evenimente publice,
servicii de somelier.

───────

(210) M 2021 08672
(151) 06/12/2021
(732) SEPHORA COSMETICS ROMANIA

S.A., SPLAIUL UNIRII NR. 165,
COMPLEXUL DE BIROURI
"TIMPURI NOI SQUARE",
CLĂDIREA TN OFFICES 2, ETAJ
7, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
BEAUTY FRIDAY

LA SEPHORA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Produse cosmetice.
21. Aplicatoare cosmetice.
35. Publicitate și marketing.

───────

(210) M 2021 08673
(151) 06/12/2021
(732) MARIAN MARIN, ȘOS SĂLAJ

NR. 363, BL.10, AP.16, ETAJ
2, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
HAIDIN

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, marketing.
41. Instruire, divertisment, activități sportive și
culturale, regie artistică pentru artiști scenici,
modele pentru artiști, impresariat artistic pentru
artiști de spectacol, management artistic
de teatru, organizare de competiții artistice,
cursuri de patinaj artistic, regie artistică
pentru spectacolele muzicale, regie artistică
pentru spectacolele de teatru, organizarea de
evenimente culturale și artistice, servicii ale
agențiilor de modele pentru artiști, servicii
de divertisment prestate de artiștii interpreți,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru muzică, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru divertisment, angajare de
artiști scenici pentru evenimente (servicii
de reprezentare), servicii de divertisment
prestate de cântăreți, producție de spectacole
de divertisment cu cântăreți, producție de
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spectacole de divertisment cu dansatori și
cântăreți, servicii de divertisment furnizate de
soliști, divertisment muzical, editare muzicală,
spectacole muzicale, educație muzicală, formare
muzicală, editare de muzică, înregistrări de
muzică, cursuri de muzică, producția de muzică,
spectacole muzicale live, reprezentații de muzică
live, coruri de muzică gospel, servicii de
festivaluri muzicale, concerte muzicale pentru
radio, organizare de divertisment muzical,
închiriere de casete muzicale, prezentare de
reprezentații muzicale, prezentare de concerte
muzicale, organizare de concursuri muzicale,
producție de înregistrări muzicale, publicare
de lucrări muzicale, regizare de spectacole
muzicale, producție de videouri muzicale,
organizare de evenimente muzicale, publicare
de texte muzicale, predare de lecții muzicale
prin cursuri prin corespondență, servicii de
divertisment sub formă de înregistrări muzicale,
prezentare de spectacole în direct ale formațiilor
muzicale, prezentare în direct de producții
muzicale de crăciun, furnizare de muzică în
format digital de pe internet, planificarea de
piese de teatru și de spectacole muzicale,
servicii educaționale sub formă de programe
muzicale de televiziune, muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe site-uri web de pe
internet cu muzică în format mp3, producție de
materiale muzicale într-un studio de înregistrare,
furnizare de clasificări pe categorii de vârstă
pentru conținut de televiziune, film, muzică, video
și jocuri video, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) pentru site-uri web
mp3 de pe internet, servicii de divertisment sub
formă de spectacole susținute de o formație
care cântă muzică vocală, furnizare de instalații
pentru filme, spectacole, piese de teatru,
muzică sau instruire educațională, servicii de
divertisment sub formă de spectacole susținute
de o formație muzicală, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, punerea la dispoziție de muzică digitală
(fără posibilitatea de descărcare) pe internet,
selectare și compilare de muzică preînregistrată
în vederea difuzării de către terți, furnizare
de instalații pentru reprezentațiile în direct ale
unui grup muzical, producție și coordonare
de exerciții pentru cursuri și programe de
muzică, furnizare de muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe site-uri web cu
muzică în format mp3 de pe internet, servicii
de rezervare de bilete și locuri la concerte
muzicale, prezentare de spectacole în direct
susținute de o formație muzicală, spectacole
muzicale în mijlocul publicului organizate la
săli de spectacole, muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe internet, servicii

de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, oferire de divertisment muzical de către
formații vocale, furnizare de muzică digitală de
pe site-uri web de internet cu muzică în format
mp3, servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale, servicii de divertisment prestate de
formații muzicale, concerte în direct susținute
de formații muzicale, reprezentații în direct
susținute de grupuri muzicale, spectacole în
direct susținute de trupe muzicale, divertisment
muzical oferit de către formații instrumentale,
organizare de festivaluri legate de muzica jazz,
închiriere de casete audio cu muzică înregistrată,
servicii privind compunerea de lucrări muzicale,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
organizare de spectacole muzicale în direct,
organizare de spectacole vizuale și muzicale,
servicii ale studiourilor de înregistrări muzicale,
producție de înregistrări sonore și muzicale,
închiriere de înregistrări fonografice și muzicale,
servicii de editare și înregistrare muzicale,
consultanță privind producțiile cinematografice
și muzicale, servicii de instruire în domeniul
muzical, servicii de divertisment muzical cu
jazz, servicii educaționale cu privire la muzică,
reprezentație de dans, muzică și teatru,
organizare de concerte de muzică pop, servicii
de divertisment muzical animat, publicare de
cărți de muzică, spectacole cu muzică în direct,
servicii de muzică în direct, servicii de editare de
muzică, interpretare de muzică și canto, concerte
de muzică în direct, compunere de muzică
pentru terți, servicii de compoziții muzicale,
servicii de educație muzicală, producție de
spectacole muzicale, servicii de transcriere
muzicală, servicii de mixare muzicală, producere
de concerte muzicale, prezentare de spectacole
muzicale, organizare de interpretări muzicale,
organizare de spectacole muzicale, publicare
de partituri muzicale, reprezentații muzicale în
direct, concerte muzicale pentru televiziune,
servicii de biblioteci muzicale, închiriere de
instrumente muzicale, transcriere muzicală
pentru terți, editare muzicală, editare video,
editare de publicații, servicii de editare, editare
de muzică, editare de casete audio, editare
de filme (fotografice), servicii de editare
computerizată, editare de înregistrări video,
editare de înregistrări audio.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────
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(210) M 2021 08674
(151) 06/12/2021
(732) MARIAN MARIN, ȘOS. SĂLAJ NR.

363, BL.10, AP.16 ETAJ 2, SECTOR
5, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LEO DE LA KUWEIT

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, marketing.
41. Instruire, divertisment, activități sportive și
culturale, regie artistică pentru artiști scenici,
modele pentru artiști, impresariat artistic pentru
artiști de spectacol, management artistic
de teatru, organizare de competiții artistice,
cursuri de patinaj artistic, regie artistică
pentru spectacolele muzicale, regie artistică
pentru spectacolele de teatru, organizarea de
evenimente culturale și artistice, servicii ale
agențiilor de modele pentru artiști, servicii
de divertisment prestate de artiștii interpreți,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru muzică, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru divertisment, angajare de
artiști scenici pentru evenimente (servicii
de reprezentare), servicii de divertisment
prestate de cântăreți, producție de spectacole
de divertisment cu cântăreți, producție de
spectacole de divertisment cu dansatori și
cântăreți, servicii de divertisment furnizate de
soliști, divertisment muzical, editare muzicală,
spectacole muzicale, educație muzicală, formare
muzicală, editare de muzică, înregistrări de
muzică, cursuri de muzică, producția de muzică,
spectacole muzicale live, reprezentații de muzică
live, coruri de muzică gospel, servicii de
festivaluri muzicale, concerte muzicale pentru
radio, organizare de divertisment muzical,
închiriere de casete muzicale, prezentare de
reprezentații muzicale, prezentare de concerte
muzicale, organizare de concursuri muzicale,
producție de înregistrări muzicale, publicare
de lucrări muzicale, regizare de spectacole
muzicale, producție de videouri muzicale,
organizare de evenimente muzicale, publicare
de texte muzicale, predare de lecții muzicale
prin cursuri prin corespondență, servicii de
divertisment sub formă de înregistrări muzicale,
prezentare de spectacole în direct ale formațiilor
muzicale, prezentare în direct de producții
muzicale de crăciun, furnizare de muzică în
format digital de pe internet, planificarea de
piese de teatru și de spectacole muzicale,
servicii educaționale sub formă de programe

muzicale de televiziune, muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe site-uri web de pe
internet cu muzică în format mp3, producție de
materiale muzicale într-un studio de înregistrare,
furnizare de clasificări pe categorii de vârstă
pentru conținut de televiziune, film, muzică, video
și jocuri video, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) pentru site-uri web
mp3 de pe internet, servicii de divertisment sub
formă de spectacole susținute de o formație
care cântă muzică vocală, furnizare de instalații
pentru filme, spectacole, piese de teatru,
muzică sau instruire educațională, servicii de
divertisment sub formă de spectacole susținute
de o formație muzicală, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, punerea la dispoziție de muzică digitală
(fără posibilitatea de descărcare) pe internet,
selectare și compilare de muzică preînregistrată
în vederea difuzării de către terți, furnizare
de instalații pentru reprezentațiile în direct ale
unui grup muzical, producție și coordonare
de exerciții pentru cursuri și programe de
muzică, furnizare de muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe site-uri web cu
muzică în format mp3 de pe internet, servicii
de rezervare de bilete și locuri la concerte
muzicale, prezentare de spectacole în direct
susținute de o formație muzicală, spectacole
muzicale în mijlocul publicului organizate la
săli de spectacole, muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe internet, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, oferire de divertisment muzical de către
formații vocale, furnizare de muzică digitală de
pe site-uri web de internet cu muzică în format
mp3, servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale, servicii de divertisment prestate de
formații muzicale, concerte în direct susținute
de formații muzicale, reprezentații în direct
susținute de grupuri muzicale, spectacole în
direct susținute de trupe muzicale, divertisment
muzical oferit de către formații instrumentale,
organizare de festivaluri legate de muzica jazz,
închiriere de casete audio cu muzică înregistrată,
servicii privind compunerea de lucrări muzicale,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
organizare de spectacole muzicale în direct,
organizare de spectacole vizuale și muzicale,
servicii ale studiourilor de înregistrări muzicale,
producție de înregistrări sonore și muzicale,
închiriere de înregistrări fonografice și muzicale,
servicii de editare și înregistrare muzicale,
consultanță privind producțiile cinematografice
și muzicale, servicii de instruire în domeniul
muzical, servicii de divertisment muzical cu
jazz, servicii educaționale cu privire la muzică,
reprezentație de dans, muzică și teatru,
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organizare de concerte de muzică pop, servicii
de divertisment muzical animat, publicare de
cărți de muzică, spectacole cu muzică în direct,
servicii de muzică în direct, servicii de editare de
muzică, interpretare de muzică și canto, concerte
de muzică în direct, compunere de muzică
pentru terți, servicii de compoziții muzicale,
servicii de educație muzicală, producție de
spectacole muzicale, servicii de transcriere
muzicală, servicii de mixare muzicală, producere
de concerte muzicale, prezentare de spectacole
muzicale, organizare de interpretări muzicale,
organizare de spectacole muzicale, publicare
de partituri muzicale, reprezentații muzicale în
direct, concerte muzicale pentru televiziune,
servicii de biblioteci muzicale, închiriere de
instrumente muzicale, transcriere muzicală
pentru terți, editare muzicală, editare video,
editare de publicații, servicii de editare, editare
de muzică, editare de casete audio, editare
de filme (fotografice), servicii de editare
computerizată, editare de înregistrări video,
editare de înregistrări audio.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2021 08675
(151) 06/12/2021
(732) SHISA TO GO S.R.L.,

STR.LĂMÂIŢEI NR.28, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

iShisha

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.05.20

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc în avantajul terţilor a
produselor: narghilele, narghilele electronice,
tutun pentru narghilea, mu'assel (tutun pentru
narghilea), tutun cu arome, substanțe pentru a
fi inhalate cu ajutorul narghilelelor, în special
arome, aerosoli inhalabili și substanțe-suport
pentru aceștia pentru a fi utilizate în narghilele,
arome, altele decât uleiurile esențiale, pentru
înlocuitori de tutun, pietre de aburi pentru
narghilele, vaporizatoare orale pentru fumătorii,
din producţie proprie şi a unor terţi, (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
aceste servicii pot fi asigurate de magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
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vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicată.

───────

(210) M 2021 08676
(151) 06/12/2021
(732) MARIAN MARIN, SOS. SALAJ,

NR.363, BL.10, AP.16, ET.2,
SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
MARINICA NAMOL

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, marketing.
41. Instruire, divertisment, activitați sportive
și culturale, regie artistică pentru artiști
scenici, modele pentru artiști impresariat artistic
pentru artiști de spectacol management artistic
de teatru, organizare de competiții artistice,
cursuri de patinaj artistic, regie artistică
pentru, spectacolele muzicale, regie artistică
pentru spectacolele de teatru, organizarea de
evenimente culturale și artistice, servicii ale
agențiilor de modele pentru artiști, servicii
de divertisment prestate de artiștii interpreți,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru muzică, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru divertisment, angajare de
artiști scenici pentru evenimente (servicii de
reprezentare), servicii de divertisment prestate
de cântăreți, producție de spectacole de
divertisment cu cântăreți
producție de spectacole de divertisment cu
dansatori și cântăreți, servicii de divertisment
furnizate de soliști, divertisment muzical,
editare muzicală, spectacole muzicale, educație
muzicală, formare muzicală, editare de muzică,
înregistrări de muzică, cursuri de muzică,
producția de muzică, spectacole muzicale
live, reprezentații de muzică live, coruri de
muzică gospel, servicii de festivaluri muzicale,

concerte muzicale pentru radio, organizare
de divertisment muzical, închiriere de casete
muzicale, prezentare de reprezentații muzicale,
prezentare de concerte muzicale, organizare de
concursuri muzicale, producție de înregistrări
muzicale, publicare de lucrări muzicale, regizare
de spectacole muzicale, producție de videouri
muzicale, organizare de evenimente muzicale
publicare de texte muzicale, predare de lecții
muzicale prin cursuri prin corespondență, servicii
de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, prezentare de spectacole în direct
ale formațiilor muzicale, prezentare în direct de
producții muzicale de crăciun
furnizare de muzică în format digital de pe
internet, planificarea de piese de teatru și de
spectacole muzicale, servicii educaționale sub
formă de programe muzicale de televiziune,
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web de pe internet cu muzică
în format mp3, producție de materiale muzicale
într-un studio de înregistrare, furnizare de
clasificări pe categorii de vârstă pentru conținut
de televiziune, film, muzică, video și jocuri
video, furnizare de muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) pentru site-uri web mp3
de pe internet, servicii de divertisment sub
formă de spectacole susținute de o formație
care cântă muzică vocală, furnizare de instalații
pentru filme, spectacole, piese de teatru,
muzică sau instruire educațională, servicii de
divertisment sub formă de spectacole susținute
de o formație muzicală, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, punerea la dispoziție de muzică digitală
(fără posibilitatea de descărcare) pe internet,
selectare și compilare de muzică preînregistrată
în vederea difuzării de către terți, furnizare
de instalații pentru reprezentațiile în direct ale
unui grup muzical, producție și coordonare
de exerciții pentru cursuri și programe de
muzică, furnizare de muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe site-uri web cu
muzică în format mp3 de pe internet, servicii
de rezervare de bilete și locuri la concerte
muzicale, prezentare de spectacole în direct
susținute de o formație muzicală, spectacole
muzicale în mijlocul publicului organizate la
săli de spectacole, muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe internet, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, oferire de divertisment muzical de către
formații vocale
furnizare de muzică digitală de pe site-uri
web de internet cu muzică în format mp3,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale, servicii de divertisment prestate de
formații muzicale, concerte în direct susținute
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de formații muzicale, reprezentații în direct
susținute de grupuri muzicale, spectacole în
direct susținute de trupe muzicale, divertisment
muzical oferit de către formații instrumentale,
organizare de festivaluri legate de muzica jazz,
închiriere de casete audio cu muzică înregistrată,
servicii privind compunerea de lucrări muzicale,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
organizare de spectacole muzicale în direct,
organizare de spectacole vizuale și muzicale,
servicii ale studiourilor de înregistrări muzicale,
producție de înregistrări sonore și muzicale,
închiriere de înregistrări fonografice și muzicale,
servicii de editare și înregistrare muzicale,
consultanță privind producțiile cinematografice
și muzicale, servicii de instruire în domeniul
muzical, servicii de divertisment muzical cu
jazz, servicii educaționale cu privire la muzică,
reprezentație de dans, muzică și teatru,
organizare de concerte de muzică pop, servicii
de divertisment muzical animat, publicare de
cărți de muzică, spectacole cu muzică în direct,
servicii de muzică în direct, servicii de editare de
muzică, interpretare de muzică și canto, concerte
de muzică în direct, compunere de muzică
pentru terți, servicii de compoziții muzicale
servicii de educație muzicală, producție de
spectacole muzicale, servicii de transcriere
muzicală, servicii de mixare muzicală, producere
de concerte muzicale, prezentare de spectacole
muzicale, organizare de interpretări muzicale,
organizare de spectacole muzicale
publicare de partituri muzicale, reprezentații
muzicale în direct, concerte muzicale pentru
televiziune, servicii de biblioteci muzicale
închiriere de instrumente muzicale, transcriere
muzicală pentru terți, editare muzicală, editare
video, editare de publicații, servicii de editare,
editare de muzică, editare de casete audio,
editare de filme (fotografice), servicii de
editare computerizată, editare de înregistrări
video, editare de înregistrări audio, term
regie artistică pentru artiști scenici, modele
pentru artiști, impresariat artistic pentru
artiști de spectacol, management artistic
de teatru, organizare de competiții artistice,
cursuri de patinaj artistic, regie artistică
pentru spectacolele muzicale, regie artistică
pentru spectacolele de teatru, organizarea de
evenimente culturale și artistice, servicii ale
agențiilor de modele pentru artiști, servicii
de divertisment prestate de artiștii interpreți,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru muzică, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru divertisment, angajare de
artiști scenici pentru evenimente (servicii de
reprezentare), servicii de divertisment prestate

de cântăreți, producție de spectacole de
divertisment cu cântăreți
producție de spectacole de divertisment cu
dansatori și cântăreți, servicii de divertisment
furnizate de soliști, divertisment muzical,
editare muzicală, spectacole muzicale, educație
muzicală, formare muzicală, editare de muzică,
înregistrări de muzică, cursuri de muzică,
producția de muzică, spectacole muzicale
live, reprezentații de muzică live, coruri de
muzică gospel, servicii de festivaluri muzicale,
concerte muzicale pentru radio, organizare
de divertisment muzical, închiriere de casete
muzicale, prezentare de reprezentații muzicale,
prezentare de concerte muzicale, organizare de
concursuri muzicale, producție de înregistrări
muzicale, publicare de lucrări muzicale, regizare
de spectacole muzicale, producție de videouri
muzicale, organizare de evenimente muzicale
publicare de texte muzicale, predare de lecții
muzicale prin cursuri prin corespondență, servicii
de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, prezentare de spectacole în direct
ale formațiilor muzicale, prezentare în direct de
producții muzicale de crăciun
furnizare de muzică în format digital de pe
internet, planificarea de piese de teatru și de
spectacole muzicale, servicii educaționale sub
formă de programe muzicale de televiziune,
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web de pe internet cu muzică
în format mp3, producție de materiale muzicale
într-un studio de înregistrare, furnizare de
clasificări pe categorii de vârstă pentru conținut
de televiziune, film, muzică, video și jocuri
video, furnizare de muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) pentru site-uri web mp3
de pe internet, servicii de divertisment sub
formă de spectacole susținute de o formație
care cântă muzică vocală, furnizare de instalații
pentru filme, spectacole, piese de teatru,
muzică sau instruire educațională, servicii de
divertisment sub formă de spectacole susținute
de o formație muzicală, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, punerea la dispoziție de muzică digitală
(fără posibilitatea de descărcare) pe internet,
selectare și compilare de muzică preînregistrată
în vederea difuzării de către terți, furnizare
de instalații pentru reprezentațiile în direct ale
unui grup muzical, producție și coordonare
de exerciții pentru cursuri și programe de
muzică, furnizare de muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe site-uri web cu
muzică în format mp3 de pe internet, servicii
de rezervare de bilete și locuri la concerte
muzicale, prezentare de spectacole în direct
susținute de o formație muzicală, spectacole
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muzicale în mijlocul publicului organizate la
săli de spectacole, muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe internet, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, oferire de divertisment muzical de către
formații vocale
furnizare de muzică digitală de pe site-uri
web de internet cu muzică în format mp3,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale, servicii de divertisment prestate de
formații muzicale, concerte în direct susținute
de formații muzicale, reprezentații în direct
susținute de grupuri muzicale, spectacole în
direct susținute de trupe muzicale, divertisment
muzical oferit de către formații instrumentale,
organizare de festivaluri legate de muzica jazz,
închiriere de casete audio cu muzică înregistrată,
servicii privind compunerea de lucrări muzicale,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
organizare de spectacole muzicale în direct
organizare de spectacole vizuale și muzicale,
servicii ale studiourilor de înregistrări muzicale,
producție de înregistrări sonore și muzicale,
închiriere de înregistrări fonografice și muzicale,
servicii de editare și înregistrare muzicale,
consultanță privind producțiile cinematografice
și muzicale, servicii de instruire în domeniul
muzical, servicii de divertisment muzical cu
jazz, servicii educaționale cu privire la muzică,
reprezentație de dans, muzică și teatru,
organizare de concerte de muzică pop, servicii
de divertisment muzical animat, publicare de
cărți de muzică, spectacole cu muzică în direct,
servicii de muzică în direct, servicii de editare de
muzică, interpretare de muzică și canto, concerte
de muzică în direct, compunere de muzică
pentru terți, servicii de compoziții muzicale,
servicii de educație muzicală, producție de
spectacole muzicale, servicii de transcriere
muzicală, servicii de mixare muzicală, producere
de concerte muzicale, prezentare de spectacole
muzicale, organizare de interpretări muzicale,
organizare de spectacole muzicale, publicare
de partituri muzicale, reprezentații muzicale în
direct, concerte muzicale pentru televiziune,
servicii de biblioteci muzicale, închiriere de
instrumente muzicale, transcriere muzicală
pentru terți, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, coordonare
de evenimente culturale, organizare de
evenimente de recreere, coordonare de
evenimente de divertisment, ganizare de
evenimente pentru divertisment, organizare de
evenimente în scopuri culturale, organizare de
evenimente de divertisment cosplay, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare și coordonare de evenimente
de divertisment, organizare de evenimente

culturale în cadrul comunităților, nservicii
de tehnician de lumini pentru evenimente,
pregătire de subtitrare pentru evenimente
teatrale în direct, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, angajarea
de personalități sportive pentru evenimente
(servicii de reprezentanță), divertisment furnizat
în timpul pauzelor din cadrul evenimentelor
sportive, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri
și evenimente speciale, organizare de curse
automobilistice, de tururi și de evenimente de
curse, servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment, servicii
de divertisment furnizate în timpul pauzelor
din cadrul evenimentelor sportive, organizare
și coordonare de evenimente de degustare
de vinuri, în scopuri recreative, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente
de divertisment, în rețele online și pe
internet, producție de evenimente sportive
pentru radio producție de evenimente sportive
pentru filme, servicii de editare video pentru
evenimente, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, producție de evenimente sportive
pentru televiziune, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment în direct, coordonare
de evenimente de divertisment în direct,
producție de evenimente de divertisment în
direct, prezentare de evenimente de divertisment
în direct, servicii oferite de disc jockeys pentru
petreceri și evenimente speciale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea
și dezvoltarea calculatoarelor și a programelor
de calculator, monitorizare de evenimente care
influențează mediul din clădiri, monitorizare
de evenimente care influențează mediul din
structuri de construcții civile.

───────

(210) M 2021 08677
(151) 06/12/2021
(732) SEPHORA COSMETICS

ROMANIA SA, ETAJ 7, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
CYBER MONDAY

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

3. Produse cosmetice.
21. Aplicatoare cosmetice.
35. Publicitate și marketing.

───────

(210) M 2021 08678
(151) 06/12/2021
(732) SEPHORA COSMETICS

ROMANIA SA, ETAJ 7, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
SINGLE S DAY LA SEPHORA

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

3. Produse cosmetice.
21. Aplicatoare cosmetice.
35. Publicitate și marketing.

───────

(210) M 2021 08679
(151) 06/12/2021
(732) IOANA LUCA C. , STR. EROU

IANCU NICOLAE, NR. 6, VILA 33,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
CLASS PARK Zâmbeşti

mai mult ACASĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, activități publicitare, în special
cu privire la rețele de telematică și de
telefonie, actualizarea informațiilor publicitare
într-o bază de date computerizată, administrare
a programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților,
administrare de concursuri în scopuri publicitare,
administrare în materie de activități de
marketing, afișaj, afișare de anunțuri publicitare
pentru pentru terți, agenții de publicitate,
agenții de relații cu publicul, analiza impactului
publicității, analiza reacției la publicitate
și cercetare de piață, analiza sensibilizării
publicului cu privire la publicitate, analize
publicitare, anunțuri clasificate, asistență

comercială cu privire la imaginea comercială,
compilare de anunțuri publicitare, compilare
de anunțuri publicitare pentru a fi utilizate ca
pagini web, compilare de anunțuri publicitare
pentru a fi utilizate ca pagini web pe
internet, compilare de anunțuri publicitare pentru
utilizare pe internet, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizarea pe pagini web
de internet, compilare de reclame pentru
pagini web pe internet, compilare de statistici
privind publicitatea, căutare de sponsorizare,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, creare de texte
publicitare, creare de texte publicitare și în
scop promoțional, crearea materialului publicitar,
cronică publicitară, derularea campaniilor
promoționale pentru întreprinderi comerciale,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de concepte de marketing, estimări pentru
marketing, editare și actualizare de texte
publicitare, evaluare a impactului publicității
asupra publicului, expoziții comerciale și
servicii expoziționale, furnizare de evaluări
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizare de ghiduri publicitare online
cu funcție de căutare, furnizare de informații de
marketing, furnizare de informații de marketing
în afaceri, furnizare de servicii publicitare,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile și serviciile prestate de terți online pe
internet, indexare web în scop comercial sau
publicitar, informații de marketing, intermediere
de contracte de publicitate pentru alte persoane,
intermediere de contracte de publicitate și
promovare pentru alte persoane, închiriere
spațiu publicitar, închirierea minutelor publicitare
și a presei, marketing de baza de date,
marketing de produse, marketing de produse
și servicii pentru alte persoane, marketing de
referință, întocmire de planuri de marketing,
întocmire de rapoarte de marketing, întocmire
de reclame, întocmirea de texte de publicitate
comercială, marketing pentru evenimente,
marketing prin telefon, marketing promoțional,
marketing utilizând factori de influență, impartire
de esantioane de produse, marketing în
cadrul publicării de software, negociere de
contracte de publicitate pentru terti, optimizarea
motoarelor de căutare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, organizare și
plasare de reclame, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizarea
de concursuri în scopuri publicitare, organizarea
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de publicitate, organizarea de trageri la sorți cu
premii în scopuri promoționale, pregătire de liste
de adrese poștale pentru servicii de publicitate
directă prin poștă (cu excepția comercializării),
pregătire de materiale promoționale și de
comercializare pentru terți, pregătire de publicații
publicitare, pregătire și plasare de anunțuri
publicitare de exterior pentru terți, pregătire
și plasare de anunțuri publicitare pentru
terți, pregătire și realizare de planuri și
concepte media și de publicitate, pregătirea
de prezentări audiovizuale pentru publicitate,
pregătirea și distribuirea reclamelor, producție de
material publicitar vizual, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, producție de
materiale publicitare, producție de înregistrări
audio în scopuri de marketing, producție
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
producție de înregistrări de sunet în scopuri
publicitare, producție de înregistrări video în
scopuri de marketing, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, promovare a
vânzărilor de produse din industria modei prin
articole promoționale în reviste, promovare a
vânzărilor de produse și servicii ale terților
prin evenimente promoționale, promovare a
vânzărilor pentru terți prin programe de
timbre comerciale, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovare computerizată
de afaceri, promovare de bunuri și servicii ale
terților prin intermediul rețelelor de calculatoare
și de comunicații, promovare de competiții și
evenimente sportive, publicitate, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou, servicii de publicitate in legatura cu
dezvoltarea imobiliara.

───────

(210) M 2021 08680
(151) 06/12/2021
(732) S.C HERBAGETICA S.R.L, STR.

FLORILOR NR.1085 BIS, SAT
PODU OLT, JUDETUL BRASOV,
HARMAN, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Extracte Standardizate
HERBAGETICA

SuperFecund Femei
Formula premium pentru
femei 14 extracte intense

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.07.11; 26.11.08;
29.01.13; 24.09.05

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

clase:
5. Produse farmaceutice, medicale și veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanțe și alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman și
veterinar, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dinților și pentru amprente
dentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 08681
(151) 06/12/2021
(732) ANDREI NEAGU, BLD PIPERA NR.

1H, VILA L 05 A, JUDET ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) CAB. AV. PISTOLEA MADALINA
MARIANA, STR. VATRA
LUMINOASA NR. 115, ET. 1, AP.
4, SECTOR 4, BUCURESTI, 1,
ROMANIA

(540)
NFX TRADING ACADEMY

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

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

───────

(210) M 2021 08682
(151) 06/12/2021
(732) ECOM ONLINE SRL, STR.

GHEORGHE DOJA, NR. 97R,
JUDET SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR.
ŢUŢEA PETRE NR. 5, BL. 909, TR.
1, ET. 3, AP. 11, CAM. 3, JUDET
IAȘI, IAȘI, 700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

DASME

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.25

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

30. Alimente semipreparate și snack-uri, cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, gheață,
înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi, produse
de brutărie, produse de cofetărie, ciocolată și
deserturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole, sirop de agave (îndulcitor
natural), ienibahar, pastă de migdale, produse
de cofetărie cu migdale, anason, sos de mere
(condiment), preparate aromatice alimentare,
cafea artificială, praf de copt, sodă alimentară
(bicarbonat de sodiu pentru gătit) / bicarbonat
de sodiu pentru gătit (sodă alimentară), baozi,
făină de orz, mix pentru clătite sărate, făină de
fasole, oţet din bere, bibimbap (orez amestecat
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cu legume şi carne de vită), agenţi de legare
pentru îngheţată, biscuiţi / fursecuri, pâine,
chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet), hrişcă,
procesată, făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci,
burritos, pudră de tort, cocă de tort / aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, zahar candel cristalizat, bomboane de
decor pentru torturi, capere, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), sare cu ţelină, preparate
din cereale, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereale, băuturi pe bază de
muşeţel, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins pe
pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste de
întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite
în ciocolată, chow-chow (condiment), chutney
(condiment), scorţişoară (mirodenie), cuişoare
(mirodenii), cacao, băuturi din cacao cu lapte,
băuturi pe bază de cacao, arome de cafea,
cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe
bază de cafea, condimente, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de crăciun, produse
de cofetărie / produse de cofetărie cu zahăr,
sare pentru gătit, fulgi de porumb, făină de
porumb / făină nerafinată de porumb, porumb,
măcinat, porumb, copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), sos de merişoare (condiment),
cremă de tartru de uz culinar, crutoane,
orz măcinat, ovăz măcinat, curry (mirodenie),
cremă din ouă şi lapte, spume pentru desert
(produse de cofetărie), aluat, sosuri pentru
salată, dulce de leche (dulceaţă de lapte),
esenţe pentru produsele alimentare, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi
pentru paste, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient pastele /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient pastele, jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), coulis de fructe (sosuri), ierburi de
grădină, conservate (asezonare), orez preparat
învelit în alge marine, ghimbir pudră, turtă dulce,
glucoză pentru uz culinar, gluten preparat ca
produs alimentar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, golden syrup (sirop auriu),

şroturi pentru consum uman, halva, glazură
pentru şuncă, batoane de cereale bogate în
proteine, hominy (boabe de porumb uscate şi
tratate), făină din boabe de porumb uscate
şi tratate (hominy), miere, sandvişuri de hot
dog, orz decorticat, ovăz decorticat, îngheţată,
gheaţă, naturală sau artificială, gheaţă pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai
cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup (sos),
clătite kimchi, ferment, seminţe de in pentru
uz culinar (asezonare), lemn dulce (produse
de cofetărie), lipii pe bază de cartofi, dropsuri
(produse de cofetărie) / pastile (produse de
cofetărie), macaroane, macarons, biscuiţi cu
malţ, extract de malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinade, marţipan,
maioneză, făină nerafinată / făină, plăcinte cu
carne, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru uz
casnic, sosuri pentru carne, usturoi mărunţit
(condiment), mentă pentru produse de cofetărie,
mentă pentru împrospătarea respiraţiei, glazură
oglindă, melasă alimentară, musli, făină de
muştar, muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri
preparate pe bază de tăiţei, noodles, făini de
nuci, nucşoară, făină de ovăz, alimente pe bază
de ovăz, terci de ovăz, clătite sărate, onigiri,
zahăr de palmier, clătite, hârtie comestibilă,
paste, sos pentru paste, produse de cofetărie din
fructe, produse de patiserie, aluat de patiserie,
pâtés en croûte (plăcinte), produse de cofetărie
cu arahide, pelmeni, piper, bomboane metolate,
boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-beurre,
petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza, floricele
de porumb, făină de cartofi, pudre pentru
fabricarea îngheţatei, praline, propolis / clei de
albine, budinci, quiche (tartă), quinoa, procesată,
ramen, ravioli, relish (condiment), orez, prăjituri
de orez, budincă de orez, pastă de orez pentru
uz culinar, hârtie de orez comestibilă, gustări pe
bază de orez, lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran
(asezonare), sago, sare pentru conservarea
alimentelor, sandvişuri, sosuri (condimente),
agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe de
susan (produse de asezoanre), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai din alge
kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri de aluat
nefermentat, napolitane din hârtie comestibilă,
macarons din nucă de cocos, capsule de
cafea, umplute, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, înghețate pe băț, nuga, harissa
(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
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de soia, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
pacheţele de primăvară, seminţe de anason
stelat, amidon alimentar, băţ de lemn dulce
(produse de cofetărie), preparate pentru întărirea
frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tapioca, făină de tapioca, tarte,
ceai, băuturi pe bază de ceai, agenţi de îngroşare
pentru gătirea alimentelor, sos de roşii, tortillas,
turmeric, tăiţei udon, pâine nedospită, cafea
neprăjită, arome de vanilie pentru uz culinar,
vanilină (substituent pentru vanilie), preparate
vegetale folosite ca substituenţi pentru cafea,
vermicelli, oţet, vafe belgiene, făină de grâu,
germeni de grâu pentru consum uman, drojdie,
iaurt îngheţat (produse de cofetărie îngheţate),
băuturi pe bază de ceai cu lapte.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la
furnizorii de servicii indepedente, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,

servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comparare a
preţurilor, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
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oferite de centrale telefonice, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de
brutărie, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, scrierea de curriculum vitae pentru
terţi, scrierea de cv-uri pentru terţi, servicii de
comerţ, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online,
servicii de informare a consumatorilor.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii de unităţi de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii de lounge cu narghilea, servicii de
bar, servicii de pensiune, rezervări la pensiuni,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor
de apă potabilă, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor de
iluminat, închirierea sălilor de şedinţe, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanţă, închirierea clădirilor transportabile,
servicii de restaurante udon and soba, decorare

de alimente, decorarea de torturi, informații
și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.

───────

(210) M 2021 08683
(151) 06/12/2021
(732) SC HERBAGETICA SRL, STR.

FLORILOR, NR. 1085, BIS, SAT
PODU OLT, COMUNA HARMAN,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Extracte Standardizate
Herbagetica Superdecund
Barbati Formula premium

15 extracte intense

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.07.24;
24.09.05; 03.07.11; 25.01.25; 29.01.01;
29.01.03; 29.01.06

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

clase:
5. Produse farmaceutice,medicale si veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substante si alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman si
veterinar, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dintilor si pentru amprente
dentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari.

───────
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(210) M 2021 08684
(151) 06/12/2021
(732) SC HERBAGETICA SRL, STR.

FLORILOR, NR. 1085, BIS, SAT
PODU OLT, COMUNA HARMAN,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Extracte Standardizate
Herbagetica Menopauzen

Formula premium
15 extracte intense

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24;
24.09.03; 24.09.05; 24.09.07; 03.07.11;
29.01.01; 29.01.06

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

clase:
5. Produse farmaceutice,medicale si veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substante si alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman si
veterinar, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dintilor si pentru amprente
dentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari.

───────

(210) M 2021 08685
(151) 06/12/2021
(732) SC HERBAGETICA SRL, STR.

FLORILOR, NR. 1085, BIS, SAT
PODU OLT, JUDET BRASOV,
COMUNA HARMAN, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Extracte Standardizate
Herbagetica MenstroCalm

Formula premium
9 extracte intense

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.24;
24.09.05; 03.07.11; 25.01.25; 29.01.05;
29.01.06; 29.01.03

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

clase:
5. Produse farmaceutice,medicale si veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substante si alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman si
veterinar, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dintilor si pentru amprente
dentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari.

───────
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(210) M 2021 08686
(151) 06/12/2021
(732) SC HERBAGETICA SRL, STRADA

FLORILOR NR. 1085 BIS, SAT
PODU, HARMAN, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Extracte Standardizate
HERBAGETICA

VARICIN COMPLEX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.07.11; 24.09.02; 25.01.15;
29.01.12

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

5. Produse 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 şi pentru amprente
dentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 08687
(151) 06/12/2021
(732) SC HERBAGETICA SRL, STRADA

FLORILOR NR. 1085 BIS, SAT
PODU, HARMAN, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Extracte Standardizate
HERBAGETICA

DetraVenos AKUT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.07.11; 24.09.02; 25.01.15

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

5. Produse 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 şi pentru amprente
dentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 08688
(151) 06/12/2021
(732) SPECTRUM SALON SRL,

TRECEREA VIŞAN, NR. 20, JUD.
IAȘI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR.
ŢUŢEA PETRE NR. 5, BL. 909, TR.
1, ET. 3, AP. 11, CAM. 3, JUD. IAŞI,
IAŞI, 700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

VENUS SECRET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.15

(591) Culori revendicate:mov (HEX #a94d89,
HEX #a54686)), portocaliu (HEX
#fddac5, HEX #fdd6c3)), galben (HEX
#fffcd5), negru (HEX #000000)

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

3. Hârtie abrazivă, abrazivi, adezivi pentru
fixarea părului fals, adezivi pentru fixarea
genelor false, adezivi pentru scopuri cosmetice,
loţiuni după ras, odorizante, odorizant difuzor,
ulei de migdale, săpun de migdale, ulei de
migdale pentru scopuri cosmetice, preparate
aloe vera pentru scopuri cosmetice, pietre de
alaun (astringente), ambră (parfum), amoniac
(alcalii volatile) (detergent), alcalii volatile
(amoniac) (detergent), săpun antiperspirant,
antiperspirante (articole de toaletă), preparate
antistatice pentru scopuri casnice, aromatice
(uleiuri esenţiale), astringente pentru scopuri
cosmetice, esenţă de badiana, balsamuri,

altele decât pentru scopuri medicale, baze
pentru parfumurile de flori, săruri de baie,
nu cele pentru scopuri medicale, preparate
pentru baie, nu cele pentru scopuri medicale,
coloranţi pentru barbă, măşti de înfrumuseţare,
ulei de bergamot, săruri de albire, sodă
de albire, preparate de albire (decoloranţi)
pentru scopuri cosmetice, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri casnice, spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, basma (nuanţator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizaţi
în scopuri cosmetice, sclipici de unghii, arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), calupuri
de săpun de toaletă, calupuri de săpun,
aer comprimat presurizat pentru curăţare
şi desprăfuire, carburi metalice (abrazive),
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice pentru animale,
cosmetice, cosmetice pentru copii, beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, creme
pentru articolele din piele / ceruri pentru
articolele din piele, abţibilduri decorative pentru
scopuri cosmetice, degresanţi, alţii decât cei
utilizaţi în procese de fabricare, geluri de
albire a dinţilor, paste de dinţi, produse pentru
lustruirea dinţilor, săpun deodorant, deodorante
de uz uman sau veterinar, deodorante pentru
animale de companie, preparate depilatoare,
depilatoare, ceară depilatoare, produse de
decalcifiere pentru scopuri casnice, detergenţi,
alţii decât cu utilizare în procesele de fabricare
şi în scopurile medicale, diamantină (abrazivă),
preparate de duş pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (articole de toaletă),
şampoane uscate, preparate de curăţare uscată,
agenţi de uscare pentru maşini de spălat
vase, apă de colonie, hârtie cu şmirghel,
şmirghel pânză, şmirghel, uleiuri esenţiale de
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lemn de cedru, uleiuri esenţiale de lămâie,
uleiuri esenţiale de citron, esenţe eterice,
uleiuri esenţiale, uleiuri eterice, extracte de flori
(parfumuri), produse pentru spălarea ochilor, nu
cele pentru scopuri medicale, cosmetice pentru
sprâncene, creioane pentru sprâncene, balsam
pentru ţesături, gene false, unghii false, arome
pentru băuturi (uleiuri esenţiale), produse pentru
îndepărtarea cerii de pe pardoseală (preparate
de degresare), ceară pentru pardoseală, arome
alimentare (uleiuri esenţiale), preparate pentru
fumigaţie (parfumuri), apă micelară, vopsea
de corp pentru scopuri cosmetice, vopsea de
corp din latex lichid de uz cosmetic, pastă
de dinţi, dischete din bumbac impregnate cu
preparate demachiante, servețele antitransfer de
culoare, șervețele antistatice pentru uscător, ulei
de gaultheria, geraniol, ţesătură din fibră de
sticlă (ţesătură abrazivă), grăsimi pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru şlefuit, preparate
pentru ascuţit, loţiuni de păr, nuanţatoare de păr,
coloranţi pentru păr, preparate pentru ondularea
părului, preparate de ondulare pentru păr,
fixativ pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel, hipoclorit de
potasiu, beţişoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe, preparate pentru albirea
rufelor, balsam de rufe, preparate de înmuiere
a rufelor, preparate pentru înmuierea rufelor,
produse pentru spălarea rufelor, apă de lavandă,
ulei de lavandă, preparate pentru albirea
articolelor din piele, cenuşă vulcanică pentru
curăţare, preparate pentru curăţarea tapetului,
sodă cristalizată, pentru curăţare, ceară pentru
pardoselile din parchet, lapte de var cretă,
lichide pentru curăţarea parbrizului, conservanţi
articole din piele (lustruire), conservanţi pentru
articolele din piele (lustruire), preparate pentru
strălucirea frunzelor plantelor, luciu pentru buze,
etuiuri pentru ruj, rujuri, loţiuni pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru machiaj, preparate
pentru îndepărtarea machiajului, machiaj, pudră
pentru machiaj, mascara, geluri pentru masaj,
altele decât cele pentru scopuri medicale,
lumânări de masaj pentru scopuri cosmetice,
esenţă de mentă (ulei esenţial), mentă pentru
parfumerie, ceară pentru mustaţă, apă de
gură, nu cea pentru scopuri medicale, mosc
(parfumerie), lac de unghii, vopsea de unghii,
preparate pentru îngrijirea unghiilor, abţibilduri
pentru unghii, soluţii pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii, soluţii pentru îndepărtarea vopselei
de pe unghii, soluţii de neutralizare pentru

ondularea permanentă, ceară antiderapantă
pentru pardoseli, lichide antiderapante pentru
pardoseli, ulei de terebentină pentru degresare,
uleiuri pentru scopuri cosmetice, uleiuri
pentru curăţare, uleiuri pentru parfumuri şi
arome, uleiuri pentru toaletă, preparate pentru
îndepărtarea vopselii, paste pentru curele de
ascuţit briciul, parfumerie, parfumuri, vaselină
rectificată pentru scopuri cosmetice, preparate
fitocosmetice, lustru pentru mobilă şi pardoseli,
praf de lustruit, pastă de lustruit bijuterii,
preparate de lustruire, ceară de lustruit, creme
de lustruit, hârtie de lustruit, pietre de lustruit,
pomezi pentru scopuri cosmetice, potpuriuri
(arome), piatră ponce, scoarţă de quillaia
pentru spălat, ulei de trandafir, preparate
pentru îndepărtarea ruginii, săculeţi pentru
parfumarea lenjeriei, safrol, pânză abrazivă,
glaspapir, lemn parfumat, apă parfumată, soluţii
de degresare, şampoane, şampoane pentru
animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), şampoane pentru animale
(preparate nemedicinale pentru îngrijire), pietre
pentru ras (astringenţi), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), cremă pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, carbid siliconic
(abraziv), creme de albit pielea, creme pentru
albirea pielii, pietre pentru netezire, preparate
pentru netezire (apretare cu amidon), săpun,
săpun pentru strălucirea textilelor, săpun
pentru perspiraţia piciorului, sodă caustică,
soluţii pentru îndepărtarea petelor, glazură
de amidon pentru rufe, amidon pentru rufe,
amidon pentru spălat rufele, preparate pentru
bronzare (produse cosmetice), preparate pentru
protecţia solară, ceară pentru croitorie, pudră
de talc, pentru toaletă, benzi pentru albirea
dinţilor, terpene (uleiuri esenţiale), serveţele
impregnate cu loţiuni cosmetice, serveţele
impregnate cu preparate pentru demachiere,
apă de toaletă, preparate de toaletă, piatră
tripoli pentru lustruire, terebentină pentru
degresare, preparate pentru desfundarea ţevilor
de scurgere, soluţii vaginale pentru igiena
personală sau cu rol de dezinfectant, preparate
pentru îndepărtarea vernisului, preparate pentru
curățare și odorizante, produse pentru toaletă,
uleiuri esențiale și extracte aromatice.
11. Arzătoare cu acetilenă, generatoare de
acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a aerului,
preîncălzitoare de aer, uscătoare cu aer, instalaţii
de filtrare a aerului, aparate de aer condiţionat
pentru vehicule, supape de aer pentru instalaţiile
de încălzire cu abur, aparate şi maşini de
purificare a aerului, sterilizatoare de aer, friteuze
cu aer, instalaţii de aer condiţionat, aparate de
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aer condiţionat, arzătoare de alcool, dispozitive
anti-reflexie pentru vehicule (corpuri de iluminat),
dispozitive contra orbirii pentru vehicule (corpuri
de iluminat), duze anti-stropire pentru robinete,
lămpi cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit, oale
sub presiune, electrice, grătare, căzi de baie,
căzi de baie pentru băi de şezut, fitinguri
pentru baie, instalaţii pentru baie, instalaţii
sanitare pentru baie, încălzitoare pentru pat,
aparate pentru răcirea băuturilor, lumini pentru
biciclete, bideuri, pături, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale, ţevi de cazan (tuburi) pentru
instalaţiile de încălzire, cazane, altele decât
componentele maşinilor, aparate de sterilizare
a cărţilor, suporturi pentru arzătoarele de gaz,
aparate de prăjit pâinea, prăjitoare de pâine,
maşini de făcut pâine, maşini de copt pâine,
arzătoare pentru lămpi, arzătoare, felinare cu
lumânări, carbon pentru lămpile cu arc, covoare
încălzite electric, corpuri de iluminat pentru
plafoane, radiatoare de încălzire centralizată,
candelabre, lampioane chinezeşti, fântâni de
ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industrial, camere sterile (instalaţii
sanitare), articole de îmbrăcăminte încălzite
electric, prăjitoare de cafea, filtre de cafea,
electrice, maşini de cafea, electrice, bobine
(componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri, maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice, răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare, cuve de
răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la
usb, încălzitoare de căni cu alimentare la usb,
aparate pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi
standard, lămpi de podea, vase pentru tajine,
electrice, proiectoare de lumină, mașini de ceață,
aparate si instalatii de încălzire prin pardoseală,
umidificatoare, mașini electrice de făcut lapte de
soia, capsule de cafea, goale, pentru aparate

electrice de cafea, distribuitoare electrice de
băuturi, tuburi de descărcare, pentru iluminat,
electrice, dozatoare de substanţe dezinfectante
pentru toalete, aparate de dezinfectare, aparate
de dezinfectare pentru scopuri medicale,
coloane de distilare, aparate de distilare,
lanterne pentru scufundare, emiţătoare pentru
irigaţii cu picurare (fitinguri pentru irigaţii),
aparate de uscare, aparate şi instalaţii de
uscare, evaporatoare, vase de expansiune
pentru instalaţiile de încălzire centralizată, hote
de extracţie pentru bucătării, fiare de călcat cu
abur pentru ţesături, instalaţii cu beculeţe pentru
decoraţiuni festive, ghirlande luminoase pentru
decoraţiuni festive, ventilatoare (aer condiţionat),
ventilatoare (componente ale instalaţiilor de aer
condiţionat), ventilatoare electrice pentru uz
personal, aparate de alimentare pentru cazanele
de încălzire, filamente pentru lămpile electrice,
filtre pentru aerul condiţionat, filtre pentru apa
potabilă, şeminee, domestice, fitinguri formate
pentru cuptoare, torţe, coşuri de faclă pentru
utilizare în industria petrolieră, drumuri de fum
pentru cazanele de încălzire, instalaţii de tras
apa, aparate de gătit la aburi, electrice, saci
pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de dezinfectare, nu cele
pentru scopuri medicale, grătare de cuptor,
cenuşare pentru cuptoare, cutii de cenuşă pentru
cuptoare, cuptoare, altele decât cele utilizate în
laborator, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (componente ale
instalaţiilor cu gaz), epuratoare (componente
ale instalaţiilor cu gaz), arzătoare pe gaz,
boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap,
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii de încălzire (apă), instalaţii
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor
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la vehicule, filamente de încălzire, electrice,
perne cu încălzire, electrice, nu cele pentru
scopuri medicale, pernuţe cu încălzire, electrice,
nu cele pentru scopuri medicale, aparate de
încălzire şi răcire pentru distribuirea băuturilor
calde şi reci, cuptoare cu aer cald, aparate
cu aer cald, fitinguri pentru baie cu aer cald,
reşouri, sticle cu apă caldă, numere luminoase
pentru case, umidificatoare pentru radiatoarele
de încălzire centralizată, hidranţi, aparate pentru
hidromasaj, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
maşini de făcut îngheţată, încălzitoare cu
imersie, arzătoare incandescente, incineratoare,
aparate de ionizare pentru tratarea aerului
sau apei, ceainice, electrice, mobilier pentru
cuptoarele de ardere (suporturi), cuptoare de
ardere, maşini de gătit (cuptoare), arzătoare
de laborator, lămpi de laborator, carcase
pentru lămpi, cupole pentru lămpi, lămpi
pentru ochelari, sticle pentru lămpi, globuri
cu lampă, globuri pentru lămpi, reflectoare
pentru lămpi, abajururi pentru lămpi, lămpi
electrice, lămpi, suporturi de abajur, felinare
pentru iluminat, cazane pentru spălătoriile
textile, cazane pentru spălat, uscătoare de
rufe, electrice, roci vulcanice utilizate la
grătarele în aer liber, supape pentru controlul
nivelului în rezervoare, becuri, becuri, electrice,
becuri pentru semnalizatoarele de direcţie ale
vehiculelor, difuzoare de lumină, aparate de
iluminat cu diode luminiscente (led), brichete,
aparate şi instalaţii de iluminat, aparate de
iluminat pentru vehicule, lumini pentru vehicule,
lumini, electrice, pentru pomul de crăciun,
instalaţii electrice pentru pomul de crăciun,
lumini pentru automobile, lumini de automobile,
aparate de încărcare pentru cuptoare, filamente
cu magneziu pentru iluminat, prăjitoare de malț,
generatoare de microbule pentru băi, cuptoare
cu microunde (aparate de gătit), cuptoare cu
microunde pentru scopuri industriale, instalaţii de
răcire a laptelui, lămpi pentru mineri, robinete
pentru ţevile de apă, robineţi pentru ţevile
de apă, lumini pentru motociclete, aparate
de gătit multifuncţionale, lămpi pentru unghii,
reactoare nucleare, lămpi cu petrol, arzătoare
cu petrol, aparate pentru spălarea / absorbţia
uleiului, fântâni ornamentale, fitinguri pentru
cuptoare din argilă refractară, arzătoare cu
oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi (componente
ale instalaţiilor sanitare), ţevi de apă
pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare pentru
farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii de
polimerizare, maşini de făcut făină de orez,
electrice, pentru uz casnic, rezervoare de
apă sub presiune, instalaţii de epurare pentru
apele reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de

rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare, răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire, plite pentru
fript (aparate de gătit), grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare a
aburului, acumulatoare de aburi, aparate cu abur
pentru faţă (saune), sterilizatoare, distilatoare,
sobe (aparate de încălzire), lămpi stradale,
cadre structurale pentru cuptoare, cadre de
metal pentru cuptoare, aparate de clorinare
pentru piscine, aparate pentru bronzat (solarii),
robinete pentru ţevi şi conducte, robineţi pentru
ţevi şi conducte, robinete, robineţi, ventile
termostatice (componente ale instalaţiilor de
încălzire), prăjitoare de tutun, vase de toaletă,
scaune de toaletă, toalete, portabile, toalete
(closete cu apă), closete cu apă, lanterne
electrice, lanterne electrice de buzunar, prese
pentru tortilla, electrice, tuburi luminoase pentru
iluminat, cabine pentru băi turceşti, portabile,
lămpi cu raze ultraviolete, nu cele pentru
scopuri medicale, pisoare ca obiecte sanitare,
faruri de vehicule, reflectoare de vehicule, hote
de aerisire, instalaţii şi aparate de ventilaţie
(aer condiţionat), instalaţii de ventilaţie pentru
vehicule (aer condiţionat), hote de aerisire
pentru laboratoare, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente
ale instalaţiilor sanitare), bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă, şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, instalaţii de
distribuire a apei, instalaţii de conducte de apă,
instalaţii de purificare a apei, aparate de filtrare
a apei, sterilizatoare de apă, aparate şi maşini
pentru purificarea apei, aparate şi instalaţii
pentru dedurizarea apei, instalaţii pentru
alimentarea cu apă, instalaţii de tragere a apei,
dispozitive de evacuare a apei din rezervoarele
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de toaletă, aparate de captare a apei, instalaţii
de irigat, automate, maşini de irigat pentru
scopuri agricole, aparate cu jet de apă, fitile
adaptate pentru sobele pe kerosen, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare,
aparate pentru bronzat, aparate pentru încălzire
și uscare personală, echipament pentru răcire
și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
instalații de uscare.
21. Ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, bureţi abrazivi pentru
bucătărie, bureţi abrazivi pentru curăţarea pielii,
dozatoare de aerosoli, nu cele pentru scopuri
medicale, perii pentru animale (perii), capace
pentru acvarii, dispozitive electrice pentru
atragerea şi uciderea insectelor, autoclave,
neelectrice, pentru gătit / oale de gătit
sub presiune, neelectrice, cădiţe pentru
bebeluşi, portabile, covoraşe pentru copt, bazine
(recipiente), coşuri pentru uz casnic, linguri
de gătit (ustensile de gătit), pensule pentru
gătit, bătătoare, neelectrice, halbe de bere,
colivii, amestecătoare, neelectrice, pentru uz
casnic, trăgătoare de cizme, şanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice
şi neelectrice, sticle, boluri (bazine) / bazine
(boluri), cutii pentru distribuirea prosoapelor din
hârtie, cutii de sticlă, coşuri de pâine de uz
casnic, tocătoare pentru pâine, cutii pentru
pâine, mânere pentru mături, mături, articole
de periat, materiale pentru fabricarea periilor,
perii, perii pentru încălţăminte, perii electrice, cu
excepţia componentelor maşinilor, perii pentru
curăţarea rezervoarelor şi containerelor, găleţi /
vedre, găleţi realizate din împletituri, difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât bețișoarele
parfumate, electrice sau neelectrice, coşuri
pentru scutece folosite, recipiente de unică
folosință din folie de aluminiu, de uz casnic,
tuburi pentru curățat usturoi, dispozitive pentru
presat tubul de pastă de dinți, dispozitiv de
turnat vin, vase de mâncare pentru animale
de casă, vase de mâncare pentru animale
de casă, automate, dispozitive de încălzire
a lumânărilor, electrice și neelectrice, șervete
de bucătărie, pipete pentru sos, busturi din
porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă,
untiere, capace pentru untiere, cârlige pentru
nasturi, servire (tăvi), forme de prăjituri, tuburi şi
capete pentru decorarea prăjiturilor, candelabre
(sfeşnice) / sfeşnice, inele pentru lumânări,
stingătoare pentru lumânări, borcane pentru
lumânări (suporturi), cutii pentru dulciuri / cutii
de bomboane, mănuşi pentru spălat maşina,
bătătoare de covoare (ustensile de mână),
mături mecanice pentru covoare, ceaune,

ceramică pentru uz casnic, oale de noapte,
piele de căprioară pentru curăţat / piei
de căprioară pentru curăţat, capace pentru
platourile de brânzeturi, ornamente chinezeşti,
beţişoare pentru mâncat, site de strecurat
(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închidere pentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige de
rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe
de curăţare / pânze de curăţare, suporturi
de pahare, nu din hârtie sau material textil,
agitatoare de cocktailuri, amestecătoare pentru
cocktailuri, râşniţe de cafea, acţionate manual,
servicii de cafea (articole de masă), filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
puşculiţe pentru monede, pungi cu gel pentru
răcirea alimentelor şi a băuturilor, huse pentru
piepteni, piepteni pentru animale, piepteni,
piepteni electrici, pungi pentru ornat pentru
cofetari (pungi pentru cofetărie), recipiente
pentru uz casnic sau de bucătărie, forme
pentru copt, forme pentru fursecuri (biscuiţi),
borcane pentru fursecuri, seturi de oale pentru
gătit, ţepuşe metalice pentru gătit, oale de
gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi
de gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei / oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene / baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii / capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălarea veselei, farfurii de
unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase de
băut, coarne de băut, sticle de băut de sport,
pahare de băut, tăvi, suporturi pentru uscarea
rufelor, coşuri de gunoi / găleţi de gunoi /
pubele / lăzi de gunoi, ştergătoare de praf,
neelectrice, cârpe de şters praful (pânze), vase
de lut / faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru
ouă, separatoare de ouă, neelectrice, pentru
uz casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene, perii
pentru gene, pămătufuri cu pene pentru şters
praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta decât cea
utilizată la izolaţii sau la produsele textile, fire
din fibră de sticlă, altele decât cele utilizate la
produsele textile, figurine din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă / statuete din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, sticle / butelci,
suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
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ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele de
flori, nu cele din hârtie / învelitori, nu din
hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi (ustensile de
bucătărie), baloane de sticlă (recipiente) /
fiole (recipiente), butelci din sticlă (recipiente),
borcane din sticlă (damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle / butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante
(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă /
răcitoare (frapiere) / frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor), acvarii
de interior / bazine (acvarii de interior), terarii
de interior (vivarii), cădiţe gonflabile pentru
bebeluşi, capcane pentru insecte, termosuri /
sticle sub vid, huse pentru masa de călcat,
formate, mese de călcat, pungi izotermice,
ulcioare / carafe, fierbătoare, neelectrice,
aparate de tocat pentru bucătărie, neelectrice,
recipiente pentru bucătărie, ustensile de
bucătărie, suporturi de cuţite pentru masă,
polonice pentru servirea băuturilor, perii pentru
abajururi, pieptăţi cu dinţi rari pentru păr, măsuţe,
aparate pentru îndepărtarea scamelor, electrice
sau neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie / tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolică, produse de demachiere,
bureţi pentru machiaj, perii pentru machiaj,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râşniţe pentru uz
casnic, acţionate manual, linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,

mojare pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă,
nu cele pentru construcţii, forme (ustensile
de bucătărie), capcane pentru şoareci, căni,
perii pentru unghii, inele pentru serveţelele de
masă, cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de
tăiţei, acţionate manual, duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori / rozete pentru
stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuşi pentru cuptor /
mănuşi de bucătărie / mănuşi de grătar,
sticlă pictată, farfurii din hârtie, cuţite pentru
patiserie, râşniţe de piper, acţionate manual,
piperniţe, arzătoare pentru uleiuri parfumate,
pulverizatoare de parfum / atomizoare pentru
parfumuri, pisăloage pentru bucătărie, coşuri
dotate pentru picnic, inclusiv vesela, palete
pentru plăcinte / tarte, păr de porc pentru
fabricarea periilor, puşculiţe în formă de purcel,
pipete (ustensile pentru degustarea vinului) /
ustensile pentru degustarea vinului (sifoane),
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie
sau material textil, plăci de sticlă (material
brut), farfurii de protecţie pentru ca laptele să
nu dea în foc, aparate împotriva ţânţarilor cu
conectare la priză, pompe pentru desfundarea
scurgerilor, piele de lustruire, aparate şi maşini
de lustruire, pentru uz casnic, neelectrice,
materiale de lustruire pentru strălucire, cu
excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei, mănuşi
de lustruire, cârpe pentru lustruire, articole din
porţelan, cutii de răcire portabile, neelectrice /
lăzi frigorifice portabile, neelectrice, capace
pentru vasele de gătit, suporturi pentru vasele
fierbinţi, vase, produse de olărie, inele pentru
păsările de curte, dopuri cu picurător, bureţi
pentru pudră, pudriere, goale, praf de sticlă
pentru decorare, capcane pentru şobolani, sticle
frigorifice, cuburi de gheaţă reutilizabile, inele
pentru păsări, sucitoare, de uz casnic, uscătoare
de rufe rotative, boluri de salată, cleşti pentru
salată, solniţe cu orificii pentru presărare/ solniţe
tip vas, bureţi abrazivi pentru curăţarea cratiţelor,
farfurioare, linguri-cupe pentru uz casnic, lavete
cu fibră abrazivă / lavete pentru curăţare, perii
pentru frecat, servicii (veselă), polonice pentru
servire, perii pentru bărbierit, suporturi pentru
periile de bărbierit / suporturi pentru periile de
bărbierit, şanuri pentru pantofi (întinzătoare),
limbi de pantofi, site-ciururi (ustensile de uz
casnic), strecurători (ustensile de uz casnic),
plăci cu denumiri de firme din porţelan sau
sticlă, sifoane pentru apă carbonatată, perii
pentru ceara de schiuri, absorbante de fum
pentru uz casnic, cutii de săpun, dozatoare de
săpun, savoniere / vase pentru săpun, boluri
pentru supă, spatule pentru bucătărie, seturi de
condimente, suporturi pentru bureţi, bureţi pentru
uz casnic, stropitori, suporturi pentru cădiţele de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
06/12/2021

bebeluşi portabile, statui din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, lână de oţel pentru
curăţare, cratiţe (acoperite), site / strecurători
pentru uz casnic, paie pentru băut / paie pentru
băut, zaharniţe, cleşti pentru zahăr, seringi
pentru udarea florilor şi plantelor / stropitori
pentru udarea florilor şi plantelor, suporturi
pentru şerveţele de masă, farfurii pentru masă,
suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie sau
din material textil, articole de masă, altele decât
cuţitele, furculiţele şi lingurile, halbe / căni înalte
cu capac, perii de smolit, cu coadă lungă,
cutii pentru ceaiuri, servicii de ceai (articole de
masă), infuzoare de ceai / infuzoare în formă
de bilă pentru ceai, strecurători de ceai, huse
pentru ceainice, suporturi pentru plicurile de
ceai, ceainice, recipiente termoizolante pentru
alimente, prese pentru cravate, perii de toaletă,
truse de voiaj / genţi de cosmetice dotate,
dozatoare pentru hârtia de toaletă / igienică,
bureţi pentru toaletă, ustensile pentru toaletă,
suporturi pentru hârtia de toaletă / igienică,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi, electrice,
suporturi pentru scobitori, scobitori, prese pentru
tortilla, neelectrice (ustensile pentru bucătărie),
bare şi inele pentru prosoape / bare şi
inele pentru prosoape, tăvi din hârtie, pentru
uz casnic, tăvi pentru uz casnic, suporturi
pentru vasele fierbinţi (ustensile pentru masă),
prese pentru pantaloni, urne pentru băutură,
neelectrice, ustensile pentru uz casnic, vaze,
farfurii pentru legume, vase din metal pentru
gheaţă şi băuturi cu gheaţă, fibre de sticlă din
siliciu, altele decât cele utilizate la produsele
textile, dispozitive pentru copt vafele belgiene,
neelectrice, scânduri pentru spălarea rufelor,
ligheane/ciubere pentru spălarea rufelor, coşuri
pentru deşeurile din hârtie, aparat cu jet de apă
pentru curăţarea dinţilor şi a gingiilor, dispozitive
de udare / dispozitive de stropit, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de lână
pentru curăţare, lucrări de artă din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, mănuși
abrazive pentru curățat pielea.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de

reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
cu privire la furnizorii de servicii indepedente,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, managementul
afacerilor cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, servicii de intermediere afacerilor
cu privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
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contractelor de afaceri pentru terţi, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor,
testare psihologică în vederea selectării de
personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de aromaterapie, servicii de

saloane de înfrumuseţare, perforarea trupului
(body piercing), chiropractică, depilarea cu
ceară, aranjamente florale, implanturi de
păr, coafură, închiriere de aparate pentru
coafarea părului, îngrijirea sănătăţii, servicii
de ingrijire la domiciliu, servicii de sănătate
prin apă (spa), servicii de centre de sănătate,
consiliere în domeniul sănătăţii, manichiură,
masaj, servicii medicale clinice, asistenţă
medicală, îngrijire, medicală, îngrijire paliativă,
consiliere farmaceutică, fizioterapie, terapie
fizică, chirurgie plastică, servicii de baie publică
în scopuri igienice, servicii de saună, servicii de
solarii, tatuare, servicii de terapie, servicii de băi
turceşti, servicii de machiaj, consiliere alimentară
și nutrițională.

───────

(210) M 2021 08690
(151) 06/12/2021
(732) SC BIOEEL MANUFACTERING

SRL, STR. BEGA, NR.5D, JUD.
MUREȘ, TARGU-MURES, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

bioeel o companie
responsabilă

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.01.03; 26.01.04;
29.01.12

(591) Culori revendicate:verde, alb



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
06/12/2021

(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
abrasive.
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.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2021 08691
(151) 06/12/2021
(732) SPIDERLINKED SRL, STR.

HARMANULUI, NR. 284, JUD.
BRAȘOV, BOD, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

SPIDERLINKED LINKING THE
FUTURE WITH THE PRESENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, dispozitive electrice științifice și de
laborator pentru tratament, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, materiale
înregistrate, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, agende electronice, unități
de codificare electronice, receptoare optice,
echipamente de comunicare, dispozitive și
suporturi pentru stocarea de date, echipament
și accesorii pentru procesarea datelor (electrice
și mecanice), decodoare, dispozitive audio-
vizuale și fotografice, cabluri de semnal
pentru it/av și telecomunicații, aparate de
copiere, aparate de înregistrare, baze de
date computerizate, conținut media, fișiere
de date înregistrate, buletine informative
descărcabile, broșuri electronice descărcabile,
cărți electronice, cărți audio, publicații
electronice descărcabile, modele de realitate
virtuală, medii descărcabile, grafică digitală
(software descărcabil), software, aplicații
software descărcabile, portaluri inteligente
pentru stocare definită prin software, platforme
de software colaborative (software), pachete de
software, software pentru inteligență artificială
și învățare automată, software de monitorizare,
analiză, control și derulare de operațiuni din
lumea fizică, software de sistem și de suport
de sistem și firmware, sisteme de operare,
programe de sisteme de operare, firmware
și drivere pentru dispozitive, software pentru
aplicații web și servere, calculatoare și hardware
de calculator, servere cloud, software pentru
cloud computing, software pentru servere de
cloud.
38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații, telecomunicatii, transmisie de
software de divertisment interactiv, comunicarea
cu terminale de computere și acces
internet, comunicare prin mijloace electronice,
comunicare prin bloguri online, comunicarea cu
terminale de computere şi acces internet, servicii
de transmisie, servicii de telefonie şi telefonie
mobilă, furnizare de acces la conţinut, site-
uri şi portaluri de internet, furnizarea accesului
de telecomunicaţii la conţinut video furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicaţii
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la conţinut audio furnizat pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicaţii la conţinut video
şi audio furnizat printr-un serviciu online de
video la cerere, servicii de conferinţe pe web,
telecomunicaţii, furnizarea de forumuri online,
servicii de teleconferinţă şi videoconferinţă,
furnizare de instalaţii de videoconferinţă,
transmisie on-line de publicaţii electronice,
transmisii audio, video şi multimedia prin internet
şi alte reţele de comunicaţii, administrarea unei
rețele de telecomunicații, asigurarea accesului la
rețele de telecomunicații, camere de chat virtuale
prin intermediul mesajelor de text, colectare
și transmitere de mesaje, comunicare de date
prin mijloace de telecomunicații, comunicare prin
mijloace electronice, comunicare prin rețele de
telecomunicații multinaționale, comunicații prin
rețele electronice, comunicații prin televiziune
pentru reuniuni, consultanță în domeniul
comunicațiilor, furnizare de conexiuni de
telecomunicații pentru centre de date, furnizare
de conexiuni de telecomunicații pentru linii
de chat, consultanță profesională privind
telecomunicațiile, exploatare de sisteme de
telecomunicații, exploatarea emițătoarelor de
televiziune pământ-satelit, furnizare (punere
la dispoziție) de servicii pentru conferințe
electronice, furnizare de instalații de comunicare
pentru schimbul de date electronice, furnizare de
instalații și echipamente pentru videoconferințe,
servicii de comunicații (transmisie), servicii de
comunicare pentru transmisia de informații,
servicii de comunicații electronice, servicii de
comunicații prin cablu, servicii de comunicații
prin mijloace electronice, servicii de comunicații
prin satelit, servicii de comunicații prin
radiofrecvență, servicii de comunicații pentru
schimbul de date în format electronic, servicii
de informare, consultanță și consiliere privind
telecomunicațiile, servicii de mesagerie, servicii
de teleconferință și videoconferință, servicii de
telecomunicații de rețele digitale, servicii de
telecomunicații între rețelele de calculatoare,
servicii de telecomunicații în rețele de fibră
optică, fără fir și prin cablu, transfer de date fără
fir prin protocoale de aplicații fără fir (wap)
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, software
ca serviciu (saas), platformă ca serviciu
(paas), platformă ca serviciu (paas) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, servicii
de testare, autentificare și controlul calității,
consultanță it, servicii de consiliere și asigurare
de informații în domeniul it, gestionarea

serviciilor informatice (itsm), dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltarea
hardware-ului pentru computere, închirierea
hardware-ului și facilităților pentru calculator,
securitate, protecție și reconstituire it, servicii
de găzduire, software ca și serviciu și
închiriere de software, servicii de duplicare și
conversie a datelor, criptografierea datelor și
servicii de codificare, programare computerizată,
închirierea de software pentru calculatoare,
conversia datelor sau documentelor din format
fizic în format electronic, crearea şi mentenanţa
site-urilor web pentru terţ, găzduirea site-urilor
(site-uri web), instalarea de software pentru
calculatoare, dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, proiectare de hardware
pentru prelucrarea și distribuirea conținuturilor
media, cercetare în domeniul mijloacelor de
comunicare sociale, programare de aplicații
multimedia, găzduire de conţinut digital, găzduire
de servere și software pentru controlul accesului
ca serviciu (acaas), actualizare de pagini de
internet, actualizarea software-ului, cercetare
referitoare la programele pentru calculator,
proiectare de software, dezvoltare de rețele
informatice, consultanță cu privire la securitatea
datelor, consultanță cu privire la securitatea pe
internet, consultanță it, servicii de consiliere și
asigurare de informații, asigurarea posibilității
de utilizare temporară a unui software on-
line nedescărcabil pentru procesarea plăților
electronice, securitate, protecție și reconstituire
it, consultanță it, servicii de consiliere și
asigurare de informații, dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltarea
hardware-ului pentru computere, servicii de
dezvoltare de jocuri video, creare de programe
informatice, integrarea programelor informatice,
design de site-uri web, proiectare de site-uri web,
întreținere de site-uri web

───────
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(210) M 2021 08692
(151) 06/12/2021
(732) SPIDERLINKED SRL, STR.

HARMANULUI NR. 284, JUD.
BRAŞOV, BOD, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
03.13.08

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
și control, dispozitive electrice științifice și de
laborator pentru tratament, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, materiale
înregistrate, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, agende electronice, unități
de codificare electronice, receptoare optice,
echipamente de comunicare, dispozitive și
suporturi pentru stocarea de date, echipament și
accesorii pentru procesarea datelor (electrice și
mecanice), decodoare, dispozitive audio-vizuale
și fotografice, cabluri de semnal pentru it/av

și telecomunicații, aparate de copiere, aparate
de înregistrare, baze de date computerizate,
conținut media, fișiere de date înregistrate,
buletine informative descărcabile, broșuri
electronice descărcabile, cărți electronice,
cărți audio, publicații electronice descărcabile,
modele de realitate virtuală, medii descărcabile,
grafică digitală (software descărcabil), software,
aplicații software, descărcabile, portaluri
inteligente pentru stocare definită prin software,
platforme de software colaborative (software),
pachete de software, software pentru inteligență
artificială și învățare automată, software de
monitorizare, analiză, control și derulare de
operațiuni din lumea fizică, software de sistem
și de suport de sistem și firmware, sisteme
de operare, programe de sisteme de operare,
firmware și drivere pentru dispozitive, software
pentru aplicații web și servere, calculatoare și
hardware de calculator, servere cloud, software
pentru cloud computing, software pentru servere
de cloud.
38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații, telecomunicatii, transmisie de
software de divertisment interactiv, comunicarea
cu terminale de computere și acces
internet, comunicare prin mijloace electronice,
comunicare prin bloguri online, comunicarea cu
terminale de computere şi acces internet, servicii
de transmisie, servicii de telefonie şi telefonie
mobilă, furnizare de acces la conţinut, site-
uri şi portaluri de internet, furnizarea accesului
de telecomunicaţii la conţinut video furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la conţinut audio furnizat pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicaţii la conţinut video
şi audio furnizat printr-un serviciu online de
video la cerere, servicii de conferinţe pe web,
telecomunicaţii, furnizarea de forumuri online,
servicii de teleconferinţă şi videoconferinţă,
furnizare de instalaţii de videoconferinţă,
transmisie on-line de publicaţii electronice,
transmisii audio, video şi multimedia prin internet
şi alte reţele de comunicaţii, administrarea unei
rețele de telecomunicații, asigurarea accesului la
rețele de telecomunicații, camere de chat virtuale
prin intermediul mesajelor de text, colectare
și transmitere de mesaje, comunicare de date
prin mijloace de telecomunicații, comunicare prin
mijloace electronice, comunicare prin rețele de
telecomunicații multinaționale, comunicații prin
rețele electronice, comunicații prin televiziune
pentru reuniuni, consultanță în domeniul
comunicațiilor, furnizare de conexiuni de
telecomunicații pentru centre de date, furnizare
de conexiuni de telecomunicații pentru linii
de chat, consultanță profesională privind
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telecomunicațiile, exploatare de sisteme de
telecomunicații, exploatarea emițătoarelor de
televiziune pământ-satelit, furnizare (punere
la dispoziție) de servicii pentru conferințe
electronice, furnizare de instalații de comunicare
pentru schimbul de date electronice, furnizare de
instalații și echipamente pentru videoconferințe,
servicii de comunicații (transmisie), servicii de
comunicare pentru transmisia de informații,
servicii de comunicații electronice, servicii de
comunicații prin cablu, servicii de comunicații
prin mijloace electronice, servicii de comunicații
prin satelit, servicii de comunicații prin
radiofrecvență, servicii de comunicații pentru
schimbul de date în format electronic, servicii
de informare, consultanță și consiliere privind
telecomunicațiile, servicii de mesagerie, servicii
de teleconferință și videoconferință, servicii de
telecomunicații de rețele digitale, servicii de
telecomunicații între rețelele de calculatoare,
servicii de telecomunicații în rețele de fibră
optică, fără fir și prin cablu, transfer de date fără
fir prin protocoale de aplicații fără fir (WAP)
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, software ca
serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS),
platformă ca serviciu (paas) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje, servicii
de proiectare, servicii în domeniul științei și
tehnologiei, servicii de testare, autentificare
și controlul calității, consultanță IT, servicii
de consiliere și asigurare de informații în
domeniul it, gestionarea serviciilor informatice
(ITSM), dezvoltare software, programare
și implementare, dezvoltarea hardware-ului
pentru computere, închirierea hardware-ului și
facilităților pentru calculator, securitate, protecție
și reconstituire it, servicii de găzduire, software
ca și serviciu și închiriere de software,
servicii de duplicare și conversie a datelor,
criptografierea datelor și servicii de codificare,
programare computerizată, închirierea de
software pentru calculatoare, conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, crearea şi mentenanţa site-urilor
web pentru terţ, găzduirea site-urilor (site-uri
web), instalarea de software pentru calculatoare,
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, proiectare de hardware pentru
prelucrarea și distribuirea conținuturilor media,
cercetare în domeniul mijloacelor de comunicare
sociale, programare de aplicații multimedia,
găzduire de conţinut digital, găzduire de
servere și software pentru controlul accesului
ca serviciu (ACaaS), actualizare de pagini de
internet, actualizarea software-ului, cercetare

referitoare la programele pentru calculator,
proiectare de software, dezvoltare de rețele
informatice, consultanță cu privire la securitatea
datelor, consultanță cu privire la securitatea pe
internet, consultanță it, servicii de consiliere și
asigurare de informații, asigurarea posibilității
de utilizare temporară a unui software on-
line nedescărcabil pentru procesarea plăților
electronice, securitate, protecție și reconstituire
IT, consultanță IT, servicii de consiliere și
asigurare de informații, dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltarea
hardware-ului pentru computere, servicii de
dezvoltare de jocuri video, creare de programe
informatice, integrarea programelor informatice,
design de site-uri web, proiectare de site-uri web,
întreținere de site-uri web.

───────

(210) M 2021 08693
(151) 06/12/2021
(732) LUCI SI IULIA S.R.L., SAT

CĂLINA, JUD. VÂLCEA, COMUNA
PRUNDENI, VALCEA, ROMANIA

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

(540)

Andy's pizza&pasta
AUTHENTIC ITALIAN Recipes

STRAIGHT FROM ITALY!



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
06/12/2021

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.17; 26.01.01;
09.07.19

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

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

30. Pizza, pizza proaspătă, sosuri pentru pizza,
pizza împăturită (calzone).
39. Livrare de pizza, transport, livrare de
alimente, servicii de livrare, servicii de livrare
a alimentelor, livrare de alimente și băuturi
preparate pentru consum.
43. Servicii oferite de pizzerii, servicii de
alimentație publică, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii de rezervări la
restaurant, servicii de restaurant și bar, 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,
servire de mâncare destinată consumului
imediat, rezervări pentru restaurante și mese,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi).

───────

(210) M 2021 08694
(151) 06/12/2021
(732) AVIATION GEEK SRL, STR.

ABATORULUI NR. 5, BL. IMOBIL
2, CORP C1, ET. 1, AP. 12, SAT
FLOREŞTI, JUD. CLUJ, COMUNA
FLOREŞTI, CLUJ, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

AvGeek

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

25. Îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
îmbrăcăminte pentru sport, încălțăminte pentru
sport, costume de baie, papuci de baie, costume
de plajă, încălțăminte de plajă, încălțăminte de
plajă și sandale, articole de încălțăminte pentru
plajă, articole sportive pentru acoperit capul (cu
excepția căștilor), șepci sportive, căciuli tricotate,
pălării, curele (accesorii vestimentare), accesorii
pentru păr (voaluri), șaluri și eșarfe, eșarfe
pentru cap, fulare (eșarfe pentru gât), eșarfe
(articole de îmbrăcăminte), șaluri și eșarfe de
cap, eșarfe de purtat pe umeri, articole de
îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte pentru
sport, articole de îmbrăcăminte impermeabile,
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articole de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
de îmbrăcăminte de ocazie, articole pentru
acoperirea capului, articole purtate în jurul
gâtului, bavete pentru copii (nu din hârtie),
bentițe pentru cap, berete, îmbrăcăminte pentru
copii, haine pentru copii, încălțăminte pentru
copii, articole de purtat pe cap pentru
copii, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și
copii, costume de baie pentru copii, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, costume pentru
copii folosite în cadrul jocurilor de-a deghizatul,
îmbrăcăminte tip body pentru sugari și copii mici.
35. Publicitate online, publicitate televizată,
publicitate radiofonică, publicitate şi marketing,
publicitate prin corespondenţă, servicii de
publicitate, publicitate şi reclamă, publicitate
în reviste, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poştei, publicitate în presa de interes
general şi în presa de specialitate, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de editare de
publicitate, servicii de reclamă şi publicitate,
publicitate radio şi de televiziune, servicii de
publicitate în presă, publicitate, servicii de
publicitate, marketing şi promovare, publicitate
în reviste, broşuri şi ziare, servicii de publicitate
şi de promovare, servicii de publicitate pentru
alte persoane, producţie de publicitate televizată
şi radiofonică, servicii de informaţii comerciale,
prin internet, servicii de publicitate furnizate pe
internet, difuzarea publicităţii pe internet pentru
terţi, închirieri de spaţiu publicitar pe internet,
servicii de informaţii comerciale furnizate online
prin internet sau o reţea globală de calculatoare,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de comenzi online, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin mijloacele de
media sociala. furnizare de informații de afaceri
în domeniul mediilor sociale, servicii de comerţ
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
publicitate referitoare la îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii de modă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
pentru haine, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la jucării, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării, servicii de
publicitate pentru bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la bijuterii, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de comerț cu amănuntul

cu privire la produse de papetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu obiecte de
papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vanzare in legatura cu machete de avion (obiecte
decorative) confecționate din metale comune.

───────

(210) M 2021 08695
(151) 06/12/2021
(732) PALLET CENTRUM EXPRESS

SRL, STR. AVRAM IANCU NR.
270, JUD. MUREŞ, TÂRNĂVENI,
MUREȘ, ROMANIA

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

(540)
PALLET CENTRUM -

RECICLAM IMPREUNA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare
de târguri și expoziții virtuale online cu
scop publicitar, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, servicii
de intermediere comercială, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu paleți,
containere, cutii de transport, ambalaje și cutii
din lemn.
39. Transport, servicii de închiriere în legătură
cu transport și depozitare, organizarea
transportului, servicii de închiriere în legătură
cu vehicule, transporturi și depozitare,
ambalarea și depozitarea mărfurilor, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu transportul, parcare și
depozitare de vehicule, umplerea containerelor,
manipularea containerelor, transport de
containere, depozitare de containere, închirieri
de containere, închiriere de paleți, închiriere
de rame pentru paleți, servicii de ambalare
pe paleti, servicii de distribuție de mărfuri
paletizate, închirieri de paleți pentru uz industrial
și comercial, închiriere de paleți pentru transport
sau depozitare de produse, colectare de deșeuri
comerciale, colectare de deșeuri industriale,
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colectare de deșeuri menajere, colectare de
produse reciclabile (transport), colectarea de
pachete pe cale rutieră, colectare de deșeuri
lemnoase, colectare de paleți din lemn, transport
paleți, cutii și ambalaje din lemn
40. Închiriere de echipamente pentru tratarea
și transformarea materialelor, producerea de
energie și fabricare la comandă, servicii de
reciclare, reciclarea și tratamentul gunoiului,
consultanță privind reciclarea gunoiului și
deșeurilor, reciclare de deșeuri lemnoase,
reciclare de paleți, reciclare de ambalaje și
cutii din lemn, consultanță privind distrugerea
gunoiului și deșeurilor.

───────


