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Cereri Mărci publicate în 14/12/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

România Fondator Gabriela
Nichita

10 M 2021 08702 07/12/2021 S.C. MENTOR S.R.L. MENTOR WEAR MAKER SINCE
1992

11 M 2021 08703 07/12/2021 DAMILA SRL RODACH SIMETRIC

12 M 2021 08704 07/12/2021 ANA-MARIA UDRISTE Academia #PeLegale

13 M 2021 08705 07/12/2021 MARCHESA INVEST SA AMANETTO Gold, Vintage &
More

14 M 2021 08706 07/12/2021 SUNTECH SRL SUNTECH TEHNICĂ
PARASOLARĂ

15 M 2021 08707 07/12/2021 MARCHESA INVEST SA Goldingot - In Gold We Trust

16 M 2021 08708 07/12/2021 S.C. PETRIUC S.R.L Kitty Baby

17 M 2021 08709 07/12/2021 WTZCONSULTSERV S.R.L. WTZ TECHNOLOGIES

18 M 2021 08710 07/12/2021 SC HOZETTE RICHNESS
BRAND SRL

Hozette

19 M 2021 08711 07/12/2021 IULIA VOICU INARI

20 M 2021 08712 07/12/2021 SEVE SHOP SRL SEVE SHOP

21 M 2021 08713 07/12/2021 AROMALONDREI SRL London Brothers Food Heaven &
Food Hell

22 M 2021 08714 07/12/2021 PROSIROM GAMA SRL eRomanesc

23 M 2021 08715 07/12/2021 IOAN-LIVIU TUTURICI OPUS DENTAL

24 M 2021 08716 07/12/2021 ARTEMISIA NICOLAU GOREA ART DERMICA Dr Artemisia
Nicolau

2 M 2021 08543 27/11/2021 MARCHESA INVEST SA Lingoul de Aur

3 M 2021 08603 07/12/2021 MARASIBO STAR SRL Fă(-te) bine!

4 M 2021 08628 07/12/2021 I.V. FUTURE SRL IV FUTURE

5 M 2021 08697 07/12/2021 ILIO CONCEPT STORE SRL ILIO

6 M 2021 08698 07/12/2021 CHERSIN MIHAIL HE HEPOL

7 M 2021 08699 07/12/2021 CONNECTIBUSS SRL LA CULTURA FASHION CLUB

8 M 2021 08700 07/12/2021 ANA-MARIA UDRISTE Pe Legale

9 M 2021 08701 07/12/2021 S.C. NIKI LAIC S.R.L. Air Fryer rețete și trucuri

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 08542 27/11/2021     MARCHESA INVEST SA Consigno
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 08717 07/12/2021 SC CESINOVA NET SRL MI

26 M 2021 08718 07/12/2021 SC BILANCIA EXIM SRL hobby X CHEF by BILANCIA

27 M 2021 08719 07/12/2021 BLACKROSE KOZMETIK
IHRACAT ITHALAT TICARET
LIMITED SIRKETI

MISLINA

28 M 2021 08720 07/12/2021 NEW FIT TREND STYLE S.R.L. Casa Moise

29 M 2021 08721 07/12/2021 CERTION SRL CERTION ALLIANCE

30 M 2021 08722 07/12/2021 IULIANA CAZACU SALSICCIA E PORCINI

31 M 2021 08723 07/12/2021 SUN RESIDENCE SRL COMAT TOWERS

32 M 2021 08724 07/12/2021 MCF CONSTRUCT 2000 SRL BUENA VISTA SOCIAL CLUB by
Alpha Builders

33 M 2021 08725 07/12/2021 MCF CONSTRUCT 2000 ALPHA SOCIAL CLUB

34 M 2021 08726 07/12/2021 JUSTIN PHARMA SRL BronhoSept
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PETRE CRETU, NR 34, SECTOR
1, PARTER, BUCURESTI, 011428,
ROMANIA

(540)
Consigno

(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. Vânzare prin licitație publică, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, organizare și coordonare
de piețe de vechituri, organizare de tranzacții
comerciale pentru alte persoane prin intermediul
shop-urilor online, servicii de vânzare cu
amănuntul de telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la blănuri
sintetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la genți de mână, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul vestimentar,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genți, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu 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
echipamente audiovizuale.

───────

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

(540)
Lingoul de Aur

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

14. Monede făcute din lingouri de aur,
monede de colecție, monede din aur, monede
comemorative, monede, lingou de aur, obiecte
de artă din aur emailat, seturi de monede pentru

colecționari, trofee confecționate din metale
prețioase, trofee placate cu metale prețioase,
bijuterii, 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.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii.

───────

(210) M 2021 08603
(151) 07/12/2021
(732) MARASIBO STAR SRL, STR.

OCTAVIAN GOGA NR.14, SC.B,
AP.9, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
505600, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
Fă(-te) bine!

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

44. Consiliere în materie de sănătate.
───────

(210) M 2021 08542
(151) 27/11/2021
(732) MARCHESA INVEST SA, STR.

(210) M 2021 08543
(151) 27/11/2021
(732) MARCHESA INVEST SA, STR.
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(210) M 2021 08628
(151) 07/12/2021
(732) I.V. FUTURE SRL, STR. PORTULUI

NR. 7, SC. A, ET. 1, BIROUL
24A, JUDETUL GALATI, GALATI,
800032, GALAȚI, ROMANIA

(540)

IV FUTURE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru inchis

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

42. Servicii it.
───────

(210) M 2021 08697
(151) 07/12/2021
(732) ILIO CONCEPT STORE SRL,

CALEA VĂCĂREŞTI NR.182,
BLOC 23, SCARA 2, ETAJ 4, AP.46,
BUCURESTI, SECTOR 4, SECTOR
4, BUCUREŞTI , ROMANIA

(540)
ILIO

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

35. Servicii de publicitate pentru bijuterii,
gestiunea afacerilor de comerț cu amănuntul
pentru terți, servicii de publicitate, marketing
și promovare, publicitate, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, servicii
de promovare in legatura cu metalele pretioase,
bijuterii, promovarea comercială in legatura
cu metalele pretioase, bijuterii, servicii de
publicitate și marketing, servicii de publicitate
și marketing online, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin canalele de comunicare,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media socială, servicii de
promovare comercială, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale.

───────

(210) M 2021 08698
(151) 07/12/2021
(732) CHERSIN MIHAIL, CALEA

PLEVNEI NR. 145B, BL.2, AP.
2065, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA,
STR. UNIRII 133, BL.16C, AP. 12,
JUD. BUZĂU, BUZĂU, 120013,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

HE HEPOL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04; 26.04.03;
26.04.22

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

clase:



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
07/12/2021

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, 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, echipament pentru scufundări,
magneti, materiale înregistrate, aparate
fotovoltaice pentru generare de electricitate,
aparate și instrumente pentru acumularea
și stocarea curentului electric, aparate și
instrumente pentru comanda curentului electric,
adaptoare audio, aparate cu alimentare regulată,
aparate de alimentare cu energie continuă,
aparate de transmisie în rețea, aparate
pentru retea de electricitate, aparate pentru
îmbunătățirea eficienței energetice, aparate
și instrumente pentru conducerea distribuției
energiei electrice, aparate și instrumente pentru
controlul electricității, aparatură de alimentare cu
energie continuă (baterii), aprinzătoare piezo-
electrice, blocuri de alimentare cu energie
electrică, bănci de încărcare, componente
electrice și electronice, cabluri SCART,
convertoare alternativ-continuu, convertoare de
cc/ca, detectoare din cristal de galenă utilizate
în electronică, filtre electrice, instrumente
pentru distribuirea curentului electric, sisteme
și aparate pentru împământare statică, stații
de alimentare pentru vehicule electrice, surse
de alimentare pentru rețea de alimentare
cu electricitate, aparate fotovoltaice pentru
transformarea radiației solare în energie
electrică, aparate și instalații fotovoltaice pentru
generarea de energie solară, aparate și
instrumente fotovoltaice pentru generarea de
energie solară, baterii solare de uz casnic, baterii
solare de uz industrial, celule de energie solară
din silicon cristalin, celule fotovoltaice, celule
fotovoltaice calibrate de referință, celule solare
pentru generarea de electricitate, colectoare de
energie solară pentru generare de electricitate,
fotocelule folosite împreună cu corpuri de
iluminat de siguranță, fotodiode, instalații
fotovoltaice pentru producerea de electricitate
(centrale fotovoltaice), invertoare fotovoltaice,
module fotovoltaice, module fotovoltaice solare,
module solare, panouri solare, panouri solare
pentru generarea de electricitate, panouri
solare pentru producerea energiei electrice,
panouri solare portabile pentru generarea de
electricitate, structuri de panouri solare.

11. Accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
conducte și instalații pentru transportul gazelor
de eșapament, echipament pentru răcire
și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, filtre pentru uz
industrial și casnic, instalații de uscare, instalații
industriale de tratare, instalații nucleare, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente de
salubritate, accesorii pentru corpuri electrice de
iluminat pentru exterior, accesorii pentru corpuri
de iluminat, accesorii pentru aplice de perete
(altele decât comutatoare), accesorii electrice de
iluminat, accesorii de sisteme de iluminare cu
fibră optică, accesorii de iluminat pentru exterior,
accesorii de iluminat, accesorii de contragreutate
pentru lămpi suspendate, abajururi pentru surse
de lumină, abajururi pentru lămpi de masă,
abajururi opace pentru lămpi, abajururi opace
pentru lumini, abajururi de sticlă pentru lămpi,
suporturi de abajururi, abajururi, acoperiri de
sticlă sub formă de accesorii pentru corpurile
de iluminat solare, ansambluri de iluminat cu
leduri pentru firme luminoase, aparate cu leduri
pentru uscarea unghiilor, aparate de iluminat,
aparate de iluminat care incorporează fibre
optice, aparate de iluminat cu celule solare,
aparate de iluminat cu diode luminescente
(LED), aparate de iluminat cu ecran plat, aparate
de iluminat cu fibră electrică, aparate de iluminat
cu fibră optică, aparate de iluminat de urgență,
aparate decorative electrice de iluminat, aparate
pentru iluminarea scenei, aparate și instalații de
iluminat, aplice (corpuri electrice de iluminat),
aplice de perete, arzătoare cu incandescență,
bare luminoase, bastoane luminoase
chemiluminiscente, bastoane luminoase cu
baterii, becuri cu led, becuri cu halogen,
becuri de lămpi, becuri fluorescente, becuri
fluorescente compacte (BFC), becuri pentru
lămpi cu descărcări în gaze, becuri pentru
proiectoare, benzi de lumină, bețe fosforescente,
butoane de comandă iluminate, cabluri
luminoase pentru iluminat, cabluri suspendate
(accesorii pentru iluminare), candelabre
electrice, corpuri de iluminat arhitectural cu
halogen, corpuri de iluminat care proiectează
lumina în jos, corpuri de iluminat care
proiectează lumina în sus, corpuri de iluminat
cu led, corpuri de iluminat cu halogen, corpuri
de iluminat cu infraroșu, corpuri de iluminat
de siguranță, corpuri de iluminat de uz casnic,
corpuri de iluminat fluorescent pentru interior,
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corpuri de iluminat fluorescente pentru iluminat
arhitectural, corpuri de iluminat fluorescente
pentru iluminat scenic, corpuri de iluminat pentru
exterior, corpuri de iluminat pentru iluminat festiv,
corpuri de iluminat pentru interior, corpuri de
iluminat pentru situații de urgență, corpuri de
iluminat scenic cu halogen, corpuri electrice de
iluminat utilizate în locuri periculoase, corpuri
suspendate de iluminat fluorescent, decorațiuni
pentru iluminarea pomului de crăciun (instalații
luminoase), difuzoare (iluminat), difuzoare de
iluminat sub formă de piese pentru aparatele
de iluminat, difuzoare de iluminat sub formă de
piese pentru instalațiile de iluminat, dispozitive
de iluminat pentru grădină, dispozitive de
iluminat pentru vitrine, dispozitive de luminat
pentru vitrine, dispozitive pentru suspendarea
lămpilor, dulii (fasunguri), dulii pentru lămpi
electrice, ecrane de direcționare a luminii,
ecrane pentru controlul luminii, electrozi de
cărbune pentru lămpi cu arc, elemente de
iluminat, felinare, filtre pentru aparate de
iluminare, filtre pentru aparate de iluminat,
filtre pentru dispozitive de iluminat, filtre pentru
iluminarea scenei, filtre pentru lămpi, filtre
pentru lămpi electrice, filtre pentru utilizare cu
aparatură și dispozitive de iluminat, ghirlande
de lumini colorate, ghirlande de lumini colorate
folosite în scop decorativ, ghirlande electrice
luminoase, ghirlande luminoase, globuri disco
cu lumini, iluminare decorativă pe gaz, iluminat
pls (sistem de iluminat cu plasmă), iluminat
cu lămpi cu descărcare în gaze, iluminat de
siguranță, iluminat pentru expoziții, iluminat
pentru stative pentru partituri, iluminat stradal,
instalații automate pentru tragerea apei în
urinoare, instalații de iluminare cu descărcare
electrică, instalații de iluminare electrice de
interior, instalații de iluminat de uz comercial,
instalații de iluminat destinate utilizării la sisteme
de securitate, instalații de iluminat electrice,
instalații de iluminat fluorescente în caz de
urgență, care funcționează pe baterii, instalații
de iluminat incandescente în caz de urgență,
care funcționează pe baterii, instalații de iluminat
pentru exterior, instalații de iluminat pentru
filmări, instalații de iluminat pentru iazuri,
instalații de iluminat pentru pomul de crăciun,
instalații fixe de iluminare subacvatică pentru
piscine, instalații luminoase, lampadare, sticle de
lampă, lămpi alimentate cu energie solară, lămpi
cu arc, lămpi cu arc (corpuri de iluminat), lămpi
cu arc cu xenon, lămpi cu descărcare, lămpi
cu descărcare electrice, lămpi cu descărcare
în gaz, lămpi cu gaz, lămpi cu halogen,
lămpi cu infraroșu, nu de uz medical, lămpi
cu mercur, lămpi cu neon pentru iluminat,
lămpi cu picior, lămpi cu ulei, lămpi cu vid,

lămpi de acvariu, lămpi de birou, lămpi de
buzunar, lămpi de buzunar portabile (pentru
iluminat), lămpi de căutare portabile, lămpi
de iluminat pentru exterior, lămpi de iluminat
pentru proiectoare, lămpi de laborator, lămpi
de lectură pentru autovehicule, lămpi de masă,
lămpi de ondulat, lămpi de plafon suspendate,
lămpi de siguranță, lămpi de siguranță cu
leduri, lămpi de siguranță pentru utilizare în
subteran, lămpi de încălzire pentru broaște
țestoase, lămpi din hârtie verticale (andon),
lămpi din sticlă, lămpi echipate cu suporturi
extensibile, lămpi electrice, lămpi electrice de
mână (altele decât cele de uz fotografic),
lămpi electrice de noapte, lămpi electrice
incandescente, lămpi electrice pentru iluminare
în exterior, lămpi electrice pentru iluminare
în interior, lămpi flexibile, lămpi fluorescente,
lămpi pentru creșterea plantelor, lămpi pentru
cărți, lămpi pentru iluminat festiv, lămpi pentru
inspecție, lămpi pentru instalații electrice, lămpi
pentru lavabouri, lămpi pentru mineri, lămpi
pentru pomul de crăciun, lămpi portabile (pentru
luminat), lămpi reflectoare, lămpi în formă de
lumânări, lanterne confecționate din ceramică,
lanterne cu dispozitive electrice reîncărcabile,
lanterne cu leduri, lanterne cu lentilă fresnel,
lanterne de buzunar, lămpi UV cu halogen
pentru vapori de metale, lămpi stroboscopice
(decorative), lămpi stroboscopice (efecte de
lumini), lămpi stroboscopice pentru discoteci,
lămpi terapeutice, nu pentru scopuri medicale,
lămpi terapeutice, pentru alte scopuri decât
cele medicale, lanterne pentru iluminat, lanterne
pentru scufundări, lanterne pentru încheietura
mâinii, lanterne reîncărcabile, lanterne solare,
lanterne tip pointer, lanterne în formă de
stilou, leduri ambientale, lumânări cu led-uri,
lumânări electrice, lumânări electrice acționate
cu baterii, lumini de control, lumini de interior
pentru frigidere, lumini de siguranță care
încorporează un senzor activat de căldură,
lumini de siguranță ce încorporeaza un senzor
activat de mișcare, lumini de siguranță ce
încorporează un senzor activat la raze infraroșii,
lumini de studio, lumini de urgență, lumini de
veghe (altele decât lumânări), lumânări electrice
parfumate, lumânări fără flacără, lumânări fără
flacără cu diode electroluminescente (leduri),
lumini electrice pentru decorațiuni festive,
lumini pentru citit, lumini pentru montarea
șinelor, lumini stroboscopice (decorative),
lumini stroboscopice (efecte de lumini), tuburi
luminoase pentru iluminat, lustre, mangaluri,
manșoane pentru lămpi, mașini cu lumini LED,
momeli luminoase pentru pești, ornamente
pentru iluminat (accesorii), ornamente pentru
pomul de crăciun (becuri), ornamente superioare



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
07/12/2021

pentru lămpi, panouri luminoase, parasolare
pentru devierea luminii, parasolare pentru
reglarea luminii, plafoniere, plafoniere (corpuri
de iluminat), proiectoare arhitecturale montate la
sol, proiectoare de iluminat, proiectoare de înaltă
intensitate, reflectoare de scenă, reflectoare
manuale, reflectoare pentru biciclete, reflectoare
pentru controlul luminilor, reflectoare pentru
corpuri de iluminat la scară mare, reflectoare
pentru devierea luminii, reflectoare utilizate în
filmări, seturi de iluminare decorative, seturi
decorative de iluminat pe gaz, șine pentru
iluminat (aparate de iluminat), șine suspendate
(nu electrice) pentru corpuri electrice de iluminat,
spoturi pentru iluminatul casnic, spoturi pentru
mobilier, sticle de lampă, sticle pentru lămpi
cu ulei, structuri de iluminat, stâlpi de iluminat,
stâlpi mobili pentru iluminat, suporturi adaptate
pentru montarea lămpilor, suporturi pentru lămpi,
suporturi pentru lămpi neelectrice, surse de
lumină (altele decât cele de uz fotografic sau
medical), torțe de semnalizare, transformatoare
pentru corpuri de iluminat, tuburi cu descărcări
electrice pentru iluminat, tuburi de iluminat
fluorescente, tuburi de sticlă pentru lămpi de
petrol, tuburi fluorescente, tuburi luminiscente,
tuburi luminoase ca piese pentru aparate pentru
distrugerea insectelor, tuburi luminoase pentru
iluminat, veioze de noptieră, ventilatoare de
tavan cu lumini integrate.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, achiziții de produse în numele
societăților terțe, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, administrarea vânzărilor, servicii
de agenții de import-export, consultanță privind
tehnicile de vânzare și programele de vânzare,
consultanță privind comerțul în barter, cotații
pentru oferte de licitații, cotații de preț
pentru produse sau servicii, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații despre produse de larg
consum prin internet, furnizare de recomandări
pentru produse de larg consum, furnizarea
de informatii privind bunurile de larg consum,
furnizarea de informații de piață referitoare la
produsele de consum, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, încheierea de contracte de
cumpărare și vânzare de mărfuri, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, intermediere de contracte (pentru terți),
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte

persoane, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, negociere de contracte
privind achiziția și vânzarea de produse pentru
terţi, negociere de tranzacții comerciale pentru
terți, negociere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, obținere de contracte
de vânzare de produse, pentru alte persoane,
obținere de contracte pentru achiziția și
vânzarea de produse și servicii, organizare de
tranzacții comerciale și contracte comerciale,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
plasate prin telefon sau calculator, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă, regruparea,
pentru alte persoane, de diverse servicii de
asigurări (exceptând transportul lor), pentru a
permite clienților să compare și să cumpere
comod aceste servicii, regruparea, pentru alte
persoane, de diverse servicii de telecomunicații
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienților să compare și să cumpere comod
aceste servicii, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii de achiziții, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
aprovizionare pentru terți (achiziții de bunuri
și servicii pentru alte întreprinderi), servicii de
comenzi automate de stoc pentru întreprinderi,
servicii de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de consultanță
privind achiziționarea de produse în numele
unor firme, servicii de consultanță privind
achiziționarea de produse în numele unor terți,
servicii de consultanță referitoare la achiziții
de bunuri și servicii, servicii de intermediere
și consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii, servicii
de preluare de comenzi telefonice pentru
terți, servicii de telemarketing, servicii pentru
promovarea exporturilor.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor,
distribuție prin conducte și cabluri, parcare și
depozitare de vehicule, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
transportul, servicii de închiriere în legătură cu
transport și depozitare, transport, organizarea
transportului, parcare și depozitare vehicule,
ancorare, servicii de închiriere în legătură cu
vehicule, transporturi și depozitare.

───────
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(210) M 2021 08699
(151) 07/12/2021
(732) CONNECTIBUSS SRL, STR.

IANCU DE HUNEDOARA NR.
54, CAMERA 3, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL, STR.
STEFAN NEGULESCU NR.
6A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

LA CULTURA FASHION CLUB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, dezvoltarea de concepte
publicitare, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, publicitate directă prin poştă,
publicitate exterioară, publicitate cu plata
per click, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, lucrări de
birou, asistenţă în managementul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigații
privind afacerile, cercetări privind afacerile,
consultanţă profesională în afaceri, informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor,
servicii de intermediere comercială, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
demonstrații cu produse, distribuirea de
eşantioane, proiectarea de materiale publicitare,
servicii de agenţie de import-export, servicii
de lobby comercial, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de comenzi online computerizate,
servicii de administrare a comunităţilor online,
marketing, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, servicii de comerţ și regruparea în

avantajul terților a produselor precum: săpunuri,
parfumuri, cosmetice, preparate cosmetice şi
articole de toaletă nemedicinale, preparate
de curăţare, lustruire, degresare şi abrasive,
ochelari, ochelari de soare, lentile de contact,
ochelari de protecţie pentru sporturi, ochelari
inteligenţi, tocuri pentru ochelari, şnururi pentru
telefonul mobil, ceasuri inteligente, brăţări
inteligente (instrumente de măsurare), huse
pentru dispozitive electronice, mouse pad-uri/
suporturi pentru mouse, rame foto digitale,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului, butoni, ace de cravat, agrafe
de cravată, inele de chei, lanţuri pentru
brelocuri, pandantive pentru brelocuri, cutii de
bijuterii, elemente componente pentru bijuterii,
ceasornice şi ceasuri, piele şi imitaţii de
piele, piei de animale şi piei brute, bagaje
şi genţi de transport, poşete, geamantane,
genţi de cosmetice, nedotate, cufere (de voiaj),
genţi de voiaj, genţi tip marsupiu pentru
transportul copiilor, ghiozdane, umbrele de
ploaie şi de soare, bastoane, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale, etuiuri pentru
cărţile de vizită şi carduri, portofele, portchei,
cutii şi tocuri din piele sau carton imitaţie de
piele, articole de îmbrăcăminte, încălţăminte
şi pentru acoperirea capului (exceptând
transportul lor), prezentarea acestora pentru
vânzare prin toate mijloacele cunoscute, inclusiv
online, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, organizarea de târguri, festivaluri și
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
scrierea de texte publicitare.
38. Servicii de telecomunicaţii, servicii de
telecomunicaţii pentru comerţul electronic, acces
la conținut, site-uri web și portaluri, furnizare
de acces la conținut, site-uri web și portaluri,
furnizarea accesului utilizatorilor la motoarele
de căutare, furnizarea accesului utilizatorilor la
platforme şi portaluri de pe internet, furnizare
de acces la platforme de comerț electronic
pe internet, servicii de trimitere și primire a
mesajelor.

───────
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(210) M 2021 08700
(151) 07/12/2021
(732) ANA-MARIA UDRISTE,

STR. FRĂGUŢEI NR 8, SAT
OSTRATU, JUD. ILFOV, COMUNA
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

(740) PROTOPOPESCU & PARTNERS,
C-LEA GRIVITEI NR. 164, BL.
K, SC. B, AP. 34, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010708, ROMANIA

(540)
Pe Legale

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

41. Furnizare de cursuri de educație continuă în
domeniul juridic, instruire în domeniul furnizării
de servicii juridice, servicii de educație juridică,
servicii educative pentru adulți în domeniul
juridic, educație, academii (educație), educație
și instruire, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri și
adulți, consiliere și coaching cu privire la
carieră (consiliere și asistență cu privire la
educație), furnizarea de informații în domeniul
educației, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, organizare
de conferințe cu privire la educație, organizare
de simpozioane referitoare la educație, servicii
de educație, instruire și divertisment, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
furnizare de cursuri de instruire online, furnizare
de informații despre învățământ online, furnizare
de informații și știri online în domeniul formării
profesionale, furnizare de seminare online de
formare, furnizarea de instruire online, furnizarea
de tutoriale online, furnizarea de informații cu
privire la divertisment, furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
publicare de cărți și periodice electronice
online, servicii de învățământ la distanță oferite
online, organizare de conferințe, organizare
de conferințe cu scopuri educative, planificare
de conferințe cu scopuri educative, furnizare
de divertisment video printr-un site internet,
furnizare de informații despre formarea continuă
pe internet, furnizare de publicații dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet care
pot fi consultate, publicare de cărți electronice și
periodice pe internet, publicare de materiale care
pot fi accesate prin intermediul bazelor de date
sau prin internet, servicii educative online prin
baze de date informatice, internet sau extranet.
45. Consiliere juridică, cercetări juridice, servicii
juridice, servicii juridice (paralegale), asistență

juridică la întocmirea contractelor, compilare
de informații juridice, consiliere și reprezentare
juridică, consultanță oferită de experți pentru
problemele juridice, furnizare de informații
despre servicii juridice pe un site web, furnizare
de informații în domeniul juridic, furnizarea
de informații juridice, intermediere în proceduri
juridice, servicii de cercetare de informații
juridice, servicii de consultanță juridică, servicii
de reprezentare juridică, servicii juridice legate
de afaceri, servicii juridice pentru înființarea
și înregistrarea firmelor, servicii furnizate de
avocați pledanți, servicii prestate de avocați
consultanți, servicii de avocatură (servicii
juridice), servicii de înregistrare legală, servicii
de asistență legală, servicii de informare pe
probleme legale.

───────
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(210) M 2021 08701
(151) 07/12/2021
(732) S.C. NIKI LAIC S.R.L., STR.

GEORGE GEORGESCU NR.
15, CORP A, AP. 3, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLĂDIREA VIVANDO, ETJ.1,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

Air Fryer rețete și trucuri
România Fondator

Gabriela Nichita

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.16

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

clase:
9. Magneti, magnet personalizat ca si ghid de
temperature si timpi de folosire a air fryer-ului,
magneti personalizati.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
servicii de vanzare cu amănuntul si cu ridicata
referitoare la magneți, pad-uri de silicon, tavita
de silicon, clește de silicon, recipient spray
pentru ulei, servicii de vanzare online de

magneți, pad-uri de silicon, tavita de silicon,
clește de silicon, recipient spray pentru ulei,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
afișaj, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, servicii de
comenzi online, servicii de publicitate furnizate
pe internet, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu accesoriile de bucătărie,
strângerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de bunuri, precum magneți, pad-
uri de silicon, tavita de silicon, clește de
silicon, recipient spray pentru ulei (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, servicii de comerț electronic, și anume
furnizarea de informații despre accesorii de
bucătărie prin rețele de telecomunicații în scopuri
publicitare și de vanzare, comercializare de
accesorii de bucătărie, precum pad-uri de silicon,
tavita de silicon, clește de silicon, recipient spray
pentru ulei.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, furnizarea unui site web interactiv
cu conținut audiovizual, și anume, filme și
filme care nu pot fi descărcate prin intermediul
unui serviciu video la cerere, precum și cu
bloguri care nu pot fi descărcate, ghiduri de
programe, informații, știri, rezumate și recenzii,
toate acestea în domeniul divertismentului
video internațional, punerea la dispoziție a
unui site web cu clipuri de film, fotografii
și alte materiale multimedia, furnizarea de
instruire in domeniul gătitului, furnizarea de
tutoriale online, furnizarea de tutorial online
cu si despre gătit, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, servicii de
editare, organizarea de concursuri și evenimente
culturale, organizarea și desfășurarea de
tutoriale online, servicii de informare, consiliere
și consultanță în legătură cu gătit si cu
utilizarea produsului air fryer, servicii de
predare în domeniul gătitului, educație, servicii
de divertisment, educație in vederea utilizării
aparatului air fryer, transfer de know-how
[instruire], furnizare de materiale video on-line,
nedescărcabile, cursuri de gătit online, cursuri
pentru utilizarea produsului air fryer, furnizare
de retete, servicii de divertisment și servicii
educaționale, și anume, training-uri online pe
rețele de socializare și cursuri de formare în
domeniul bucătăriei și al abilităților culinare si
de bucătar, servicii educaționale, de instruire,
de instruire, de ucenicie și de formare, și
anume, organizarea și desfășurarea de cursuri
de formare în domeniul culinar, al bucătăriei,
al cateringului, al abilităților de bucătar și al
managementului de restaurant, organizarea de
spectacole în direct în domeniul bucătăriei și
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al educației și formării profesionale în domeniul
culinar, al cateringului și al meseriei de bucătar,
furnizarea de publicații electronice online, care
nu pot fi descărcate, sub formă de cărți,
reviste și broșuri în domeniul bucătăriei și al
educației și formării profesionale în domeniul
culinar, al alimentației publice și al meseriei de
bucătar, cursuri online de instruire în domeniul
bucătăriei, furnizarea de informații educaționale
și de divertisment prin intermediul unui site web
si a rețelelor de socializare, publicare on-line
de retete culinare, publicare on-line de retete
culinare, care se gătesc cu ajutorul aparatului Air
Fryer, publicare de cărți.

───────

(210) M 2021 08702
(151) 07/12/2021
(732) S.C. MENTOR S.R.L., CALEA

SEVERINULUI, NR. 46 C,
JUDETUL DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA

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

(540)

MENTOR WEAR
MAKER SINCE 1992

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 03.07.24

(591) Culori revendicate:negru, auriu, galben,
crem

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

9. Îmbrăcăminte de protecție antiradiații,
îmbrăcăminte de protecție împotriva
accidentelor, îmbrăcăminte de protecție
împotriva focului, îmbrăcăminte de protecție
pentru prevenirea accidentelor, îmbrăcăminte

de protecție împotriva pericolelor biologice,
îmbrăcăminte de protecție împotriva
foclui, îmbrăcăminte de protecție contra
substanțelor chimice, îmbrăcăminte de
protecție confecționată din materiale
antiglonț, îmbrăcăminte de protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, îmbrăcăminte de
protecție pentru lucru (pentru protecție împotriva
accidentelor sau lezionării), îmbrăcăminte de
protecție împotriva accidentelor, radiațiilor și
focului, îmbrăcăminte de protecție la accidente,
radiații și foc, îmbrăcăminte de protecție
contra accidentelor, radiațiilor și focului,
îmbrăcăminte de protecție contra accidentelor,
iradierii și incendiilor, accesorii de protecție
termică (îmbrăcăminte) împotriva accidentelor
sau vătămărilor, articole de îmbrăcăminte
de protecție și armură pentru corp, articole
de îmbrăcăminte izolante pentru protecție
împotriva accidentelor sau vătămărilor, articole
de îmbrăcăminte răcite electric pentru protecție
împotriva accidentelor sau vătămărilor, articole
de îmbrăcăminte pentru motocicliști de protecție
împotriva accidentelor sau rănirilor, articole de
îmbrăcăminte de piele pentru protecție împotriva
accidentelor sau a vătămărilor, veste de protecție
(îmbrăcăminte) pentru prevenirea accidentelor
sau leziunilor (altele decât cele adaptate pentru
sport), paravane de azbest de protecție pentru
pompieri, paravane de azbest pentru pompieri.
25. Uniforme, uniforme școlare, uniforme
profesionale, uniforme pentru baseball, uniforme
pentru asistente, uniforme de asistentă, uniforme
pentru arbitri, uniforme de karate, uniforme de
judo, uniforme albe pentru bucătari, uniforme
pentru arte marțiale, uniforme pentru sporturi
de contact, uniforme de lucru, salopete,
salopete de lucru, salopete pentru vânătoare,
salopete pentru asistente medicale, articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară.

───────
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(210) M 2021 08703
(151) 07/12/2021
(732) DAMILA SRL, LOCALITATEA

BOTORANI, JUDETUL VALCEA,
COMUNA MĂCIUCA, VALCEA,
ROMANIA

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

(540)
RODACH SIMETRIC

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

6. Țigle metalice, țigle olandeze metalice,
țigle metalice pentru acoperișuri, acoperișuri
metalice, versante metalice pentru acoperiș,
componente metalice pentru acoperiș, tablă
metalică pentru acoperiș, jgheaburi metalice
pentru acoperiș, ventilatoare metalice pentru
acoperișuri, panouri metalice pentru acoperișuri,
materiale metalice pentru acoperișuri, table
metalice pentru acoperișuri, dolii metalice
pentru acoperișuri, învelitori metalice pentru
acoperișuri, șarpante de acoperiș din metal,
structuri din metal pentru acoperișuri,
iluminatoare de acoperiș din metal (ferestre),
grile de aerisire (metalice) pentru acoperișuri,
acoperișuri de metal, care includ celule
solare, acoperișuri de metal, care includ celule
fotovoltaice.

───────

(210) M 2021 08704
(151) 07/12/2021
(732) ANA-MARIA UDRISTE, STR.

FRAGUTEI, NR 8, JUDETUL
ILFOV, SAT OSTRATU, COMUNA
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

Academia #PeLegale

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.01.03

(591) Culori revendicate:alb, albastru, mov,
violet

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

41. Furnizare de cursuri de educație continuă în
domeniul juridic, instruire în domeniul furnizării
de servicii juridice, servicii de educație juridică,
servicii educative pentru adulți în domeniul
juridic, educație, academii (educație), educație
și instruire, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri și
adulți, consiliere și coaching cu privire la
carieră (consiliere și asistență cu privire la
educație), furnizarea de informații în domeniul
educației, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, organizare
de conferințe cu privire la educație, organizare
de simpozioane referitoare la educație, servicii
de educație, instruire și divertisment, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
furnizare de cursuri de instruire online, furnizare
de informații despre învățământ online, furnizare
de informații și știri online în domeniul formării
profesionale, furnizare de seminare online de
formare, furnizarea de instruire online, furnizarea
de tutoriale online, furnizarea de informații cu
privire la divertisment, furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
publicare de cărți și periodice electronice
online, servicii de învățământ la distanță oferite
online, organizare de conferințe, organizare
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de conferințe cu scopuri educative, planificare
de conferințe cu scopuri educative, furnizare
de divertisment video printr-un site internet,
furnizare de informații despre formarea continuă
pe internet, furnizare de publicații dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet care
pot fi consultate, publicare de cărți electronice și
periodice pe internet, publicare de materiale care
pot fi accesate prin intermediul bazelor de date
sau prin internet, servicii educative online prin
baze de date informatice, internet sau extranet.
45. Consiliere juridică, cercetări juridice, servicii
juridice, servicii juridice (paralegale), asistență
juridică la întocmirea contractelor, compilare
de informații juridice, consiliere și reprezentare
juridică, consultanță oferită de experți pentru
problemele juridice, furnizare de informații
despre servicii juridice pe un site web, furnizare
de informații în domeniul juridic, furnizarea
de informații juridice, intermediere în proceduri
juridice, servicii de cercetare de informații
juridice, servicii de consultanță juridică, servicii
de reprezentare juridică, servicii juridice legate
de afaceri, servicii juridice pentru înființarea
și înregistrarea firmelor, servicii furnizate de
avocați pledanți, servicii prestate de avocați
consultanți, servicii de avocatură (servicii
juridice), servicii de înregistrare legală, servicii
de asistență legală, servicii de informare pe
probleme legale.

───────

(210) M 2021 08705
(151) 07/12/2021
(732) MARCHESA INVEST SA, STR. AV.

PETRE CRETU NR. 34, SECTOR
1, BUCURESTI, 012052, ROMANIA

(540)

AMANETTO Gold,
Vintage & More

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben, negru, alb,
auriu

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

14. Bijuterii, pietre prețioase, perle și metale
prețioase și imitații ale acestora, instrumente
pentru măsurarea timpului, articole de
bijuterie, articole de bijuterie, instrumente de
cronometrare, instrumente cronologice, produse
de bijuterie, casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, cutii din metale prețioase, monede
făcute din lingouri de aur, monede din aur,
monede de colecție, monede comemorative,
monede, lingou de aur, obiecte de artă de
argint, obiecte de artă confecționate din pietre
prețioase, seturi de monede pentru colecționari,
trofee placate cu metale prețioase, trofee
confecționate din metale prețioase.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul de telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul vestimentar,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
lucrări de artă, 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 referitoare la blănuri, servicii de
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vânzare cu amănuntul în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu genți.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
asigurări, colectarea de fonduri și sponsorizare,
strângere de fonduri și sponsorizare financiară,
servicii de depunere în casete valorice, servicii
de asigurare, servicii imobiliare, servicii de
evaluare, furnizarea de cartele preplătite și
jetoane de valoare.

───────

(210) M 2021 08706
(151) 07/12/2021
(732) SUNTECH SRL, CALEA

ARADULUI NR. 1, LOCALITATEA
NĂDLAC, JUDEȚ ARAD, ORAȘ
NĂDLAC, ARAD, ROMANIA

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

(540)

SUNTECH TEHNICĂ
PARASOLARĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.11.03

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

clase:
6. Jaluzele din metal, jaluzele metalice de
exterior, jaluzele exterioare din metal, jaluzele
lamelare din metal, jaluzele rulante din oțel,
jaluzele venețiene (de exterior), din metal, rulouri
metalice laminate la rece, rulouri opace din
metal (exterior), rulouri din metal pentru geamuri

glisante, rulouri (exterioare) din metal, rulouri
metalice pentru ferestre, copertine din metal care
conțin șipci fixe sau mobile, copertine (structuri
metalice), pergole din metal, uși metalice de
garaj, role metalice pentru uși de garaj, plase
metalice împotriva insectelor, pentru ferestre.
19. Jaluzele nemetalice, jaluzele termice
nemetalice (din șipci, pentru exterior), jaluzele
rulante pentru utilizare exterioară (nu din
metal sau textile), jaluzele orizontale lamelare
(interioare), care nu sunt din metal sau din
materiale textile, jaluzele orizontale venețiene
(de exterior), care nu sunt din metal
sau din materiale textile, rulouri exterioare
din plastic, rulouri antiefracție din materiale
nemetalice, copertine (structuri) din materiale
nemetalice, pergole nemetalice, plase de insecte
(nemetalice) pentru ferestre, uși de garaj
nemetalice, uși confecționate din plastic pentru
clădiri, uși pliabile din pvc.
20. Obloane (jaluzele), jaluzele din lemn,
jaluzele de interior, jaluzele de bambus, jaluzele
termoizolante (de interior), jaluzele verticale
(de interior), jaluzele de interior (rolete),
jaluzele metalice venețiene (de interior), jaluzele
din lemn (de interior), jaluzele de interior
și accesorii pentru perdele și jaluzele de
interior, jaluzele lamelare de interior pentru
ferestre, jaluzele orizontale (de interior) pentru
ferestre, echipamente din plastic pentru jaluzele,
accesorii, nu din metal, pentru jaluzele, jaluzele
orizontale (de interior) pentru uși, clame
(nemetalice) pentru fixarea jaluzelelor plisate,
jaluzele din trestie, ratan sau bambus (sudare),
jaluzele de interior din metal pentru ferestre,
rolete pentru interior, pergole (mobilier).
22. Jaluzele exterioare din materiale textile,
copertine din materiale textile sau sintetice,
copertine din plastic, copertine din materiale
textile, copertine din materiale sintetice, corturi
(copertine) pentru rulote, folii din material
plastic (copertine), marchize, prelate, corturi și
acoperitoare neadaptate, acoperitoare de genul
prelatelor, prelate pentru piscine spa, neajustate,
copertine (prelate) din materiale textile sau
sintetice, prelate din plastic cu utilizări multiple,
prelate din materiale căptușite cu produse
plastice, prelate.
24. Jaluzele plisate.
35. Administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul in legatura cu jaluzele,
rulouri, rolete, copertine, pergole, usi pliabile,
plase anti-insecte, uși de garaj, uși pliabile din
pvc, servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la jaluzele, rulouri, rolete, copertine, pergole,
usi pliabile, plase anti-insecte, uși de garaj,
uși pliabile din pvc, servicii de vânzare cu
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amănuntul online referitoare la jaluzele, rulouri,
rolete, copertine, pergole, usi pliabile, plase anti-
insecte, uși de garaj, uși pliabile din pvc, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la jaluzele,
rulouri, rolete, copertine, pergole, usi pliabile,
plase anti-insecte, uși de garaj, uși pliabile
din pvc, furnizare de informații privind comerțul
exterior pentru jaluzele, rulouri, rolete, copertine,
pergole, usi pliabile, plase anti-insecte, uși de
garaj, uși pliabile din pvc, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic in
legatura cu jaluzele, rulouri, rolete, copertine,
pergole, usi pliabile, plase anti-insecte, uși de
garaj, uși pliabile din pvc, gestiunea afacerilor
de comerț cu amănuntul pentru terți, informații
despre vânzarea de jaluzele, rulouri, rolete,
copertine, pergole, usi pliabile, plase anti-
insecte, uși de garaj, uși pliabile din pvc, servicii
de publicitate pentru vânzarea de jaluzele,
rulouri, rolete, copertine, pergole, usi pliabile,
plase anti-insecte, uși de garaj, uși pliabile din
pvc, prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul
de jaluzele, rulouri, rolete, copertine, pergole,
usi pliabile, plase anti-insecte, uși de garaj, uși
pliabile din pvc, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata și cu amănuntul
de jaluzele, rulouri, rolete, copertine, pergole,
usi pliabile, plase anti-insecte, uși de garaj, uși
pliabile din pvc, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul de jaluzele,
rulouri, rolete, copertine, pergole, usi pliabile,
plase anti-insecte, uși de garaj, uși pliabile din
pvc, publicitate și marketing pentru jaluzele,
rulouri, rolete, copertine, pergole, usi pliabile,
plase anti-insecte, uși de garaj, uși pliabile
din pvc, difuzare de materiale de reclamă,
de marketing și publicitare pentru jaluzele,
rulouri, rolete, copertine, pergole, usi pliabile,
plase anti-insecte, uși de garaj, uși pliabile
din pvc, servicii de cercetare cu privire la
publicitate și marketing pentru jaluzele, rulouri,
rolete, copertine, pergole, usi pliabile, plase anti-
insecte, uși de garaj, uși pliabile din pvc, servicii
de planificare pentru studii de marketing pentru
jaluzele, rulouri, rolete, copertine, pergole, usi
pliabile, plase anti-insecte, uși de garaj, uși
pliabile din pvc, investigații privind strategia
de marketing pentru jaluzele, rulouri, rolete,
copertine, pergole, usi pliabile, plase anti-
insecte, uși de garaj, uși pliabile din pvc.
37. Curățarea jaluzelelor, instalare de jaluzele,
rulouri, rolete, copertine, pergole, usi pliabile,
plase anti-insecte, uși de garaj, uși pliabile
din pvc, reparare de jaluzele, rulouri, rolete,
copertine, pergole, usi pliabile, plase anti-
insecte, usi de garaj, usi pliabile din pvc,
montare de jaluzele, rulouri, rolete, copertine,

pergole, usi pliabile, plase anti-insecte, usi de
garaj, usi pliabile din pvc, lustruirea, instalarea,
întreținerea și repararea geamurilor, ferestrelor și
jaluzelelor.

───────

(210) M 2021 08707
(151) 07/12/2021
(732) MARCHESA INVEST SA, STR. AV.

PETRE CRETU NR. 34, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 012052, ROMANIA

(540)
Goldingot - In Gold We Trust

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

14. Bijuterii, produse de bijuterie, instrumente
cronologice, instrumente de cronometrare,
articole de bijuterie, articole de bijuterie, pietre
prețioase, perle și metale prețioase și imitații
ale acestora, instrumente pentru măsurarea
timpului, casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, monede din aur, monede făcute din
lingouri de aur, monede de colecție, monede
comemorative, monede, lingou de aur, obiecte
de artă confecționate din pietre prețioase,
obiecte de artă din aur emailat, seturi de
monede pentru colecționari, trofee confecționate
din metale prețioase, portchei fantezie din
metale prețioase, trofee statuare comemorative
fabricate din metal prețios.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lucrări de artă, servicii
de agenții de import și export.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare., furnizarea de cartele preplătite și
jetoane de valoare, servicii de depunere în
casete valorice, servicii financiare, monetare și
bancare, strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, colectarea de fonduri și sponsorizare,
servicii de evaluare.

───────
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(210) M 2021 08708
(151) 07/12/2021
(732) S.C. PETRIUC S.R.L, MARGINEA,

JUDEȚ SUCEAVA, MARGINEA,
727345, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

Kitty Baby

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 03.01.06; 26.04.04

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#ffd1a3), alb (HEX #ffffff), maro (HEX
#2b0800), verde (HEX #95b39b)

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2021 08709
(151) 07/12/2021
(732) WTZCONSULTSERV S.R.L.,

ALEEA BOTORANI NR. 6,
CAMERA 1, BLOC V83, SCARA
2, ETAJ 5, AP. 53, JUDEȚ
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

WTZ TECHNOLOGIES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 29.01.13

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

clase:
9. Aplicații software descărcabile, aplicații
software mobile descărcabile, aplicații software
anti-malware descărcabile, software de
calculator pentru asigurarea securității reţelelor,
calculatoarelor și accesului la internet, software
de calculator pentru furnizarea de protecție
a identității online și control parental,
software de calculator pentru scanarea,
detectarea și eliminarea virușilor, viermilor,
cailor troieni, aplicațiilor adware, spyware
și altor programe malware, software de
securitate pe internet, și anume, software
de calculator pentru utilizare în monitorizarea
și controlul activității computerizate online,
software de protecție împotriva fraudei, software
de optimizare pentru computer, software de
calculator pentru prevenirea, diagnosticarea și
repararea problemelor computerului, software
de calculator pentru copierea, stocarea,
restaurarea și recuperarea datelor, folderelor
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și fișierelor, software de securitate pentru
afaceri, software de tip firewall, software
de control al confidențialității, software de
filtrare a conținutului, software de calculator
pentru crearea unei reţele private virtuale,
aplicații software, descărcabile, utilitare pentru
facilitarea utilizării computerelor în locaţii
îndepărtate şi pentru facilitarea comunicaţiilor
între utilizatorii de dispozitive mobile prin
reţele, software de calculator pentru utilizare
la actualizarea altor software de calculator,
software de calculator pentru administrarea
aplicaţiilor de reţea, software de calculator
pentru conectarea și gestionarea computerelor
la distanță, pentru sincronizarea fișierelor prin
e-mail, pentru asigurarea securității utilizatorilor
de computere la distanță, pentru implementarea
măsurilor de securitate pentru computere,
software și rețele pentru utilizatorii de computere
la distanță, software de calculator pentru
gestionarea şi transferul de fişiere, software
de calculator care oferă firewall, filtrare de
conținut, alertă de intruziune, protecție împotriva
virușilor, rețele private virtuale și alte funcții
de securitate pentru computer și gestionarea
stocării fișierelor, software de calculator pentru
utilizare în gestionarea fișierelor, mediilor de
stocare a datelor și sistemelor, software
de calculator pentru utilizare în gestionarea
stocării de date și administrarea rețelelor
de stocare, software de calculator pentru
copierea şi restaurarea datelor din calculator,
software de calculator pentru monitorizarea,
identificarea și rectificarea problemelor și erorilor
apărute în legătură cu fișiere, sistemul de
operare și rețele de computere, software de
calculator pentru generarea de rapoarte din
baze de date, software de calculator pentru
programarea proceselor automate, software
de calculator pentru utilizarea în gestionarea
centrală a calculatoarelor dintr-o reţea de
calculatoare, software de calculator pentru
replicarea şi arhivarea fişierelor dintr-un depozit
de date în altul, programe de calculator
pentru operarea aplicaţiilor de comunicaţii
de date şi pentru criptarea şi autentificarea
informaţiilor electronice, programe de calculator,
înregistrat sau descărcabil, pentru utilizare în
domeniul administrării sistemelor informatice,
și anume programe pentru administrarea și
gestionarea programelor de calculator și a
datelor electronice despre sisteme informatice,
programe de calculator, înregistrate sau
descărcabile, pentru gestionarea configuraţiilor
software ale sistemelor informatice şi ale
reţelelor de calculatoare, programe de calculator,
înregistrate sau descărcabile, pentru trimiterea
și primirea de software de calculator printr-o

rețea de computer, pentru a realiza distribuția
de software și programe de calculator pentru
instalarea și modernizarea altor programe
de calculator, fără intervenția manuală a
utilizatorului, programe de calculator, înregistrate
sau descărcabile, pentru copierea datelor de pe
un mediu de stocare electronic pe un alt mediu
de stocare electronic, software integrat pentru
monitorizarea și securitatea rețelei.
42. Conversia codului de programare pentru
terţi, consiliere informatică, și anume, consiliere
tehnică referitoare la operarea calculatoarelor,
proiectare, dezvoltare si întreținere de baze de
date computerizate, servicii de diagnosticare
pentru calculatoare sub formă de diagnosticare a
problemelor hardware și software de calculator,
întreţinere de software de calculator, programare
pe calculator, servicii on-line de calculator
sub formă de site web pentru furnizarea
de informaţii despre software de calculator,
audit pentru software de calculator și rețele,
inclusiv auditarea securității datelor, servicii
informatice, şi anume crearea şi întreţinerea,
proiectarea şi implementarea recuperării datelor,
proiectare și dezvoltare de baze de date,
furnizare de motoare de căutare pe internet,
proiectare de site-uri web, instalarea software-
ului de calculator, actualizarea software-ului
de calculator, proiectare de software, analiza
sistemelor informatice, furnizarea utilizării
temporare a unor aplicații software on-line
care nu pot fi descărcate, pentru accesarea
aplicaţiilor de calculator şi a altor produse
software, închiriere de aplicaţii software,
proiectare de computere, cercetare și dezvoltare
pentru aplicații software, asistenţă tehnică
pentru aplicaţii software, şi anume depanarea
problemelor referitoare la software-ul de
calculator.

───────
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(210) M 2021 08710
(151) 07/12/2021
(732) SC HOZETTE RICHNESS BRAND

SRL, STRADA JITIA NR. 43,
JUD. BUZĂU, RÂMNICU SĂRAT,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

Hozette

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.07; 27.05.01; 03.11.01;
03.11.24

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte feminine,
articole de îmbrăcăminte impermeabile, veste,
uniforme, tutuuri, tunici, trusouri (articole de
îmbrăcăminte), tricouri, tricotaje, treninguri,
trenciuri, topuri, ținută stil casual, togi,
taioare-pantalon, taioare, șosete, șorturi, seturi
de maiouri și șorturi, seturi de bluză și
jachetă, saronguri, sarafane, șalvari, șaluri
și eșarfe, salopete, rochii, pulovere, protecții
pentru guler, protecție pentru gât, ponchouri,
pelerine, pardesiuri, papioane, pantaloni scurți,
pantaloni lungi, paltoane, măști de față
(îmbrăcăminte), mănuși, mantouri, mantale de
ploaie, manșoane (îmbrăcăminte), manșete
(îmbrăcăminte), mantale, maiouri, jersee,
jerseuri (îmbrăcăminte), jachete, îmbrăcăminte
țesută, îmbrăcăminte tip body, îmbrăcăminte
rezistentă la ploaie, îmbrăcăminte pentru
fete, îmbrăcăminte pentru femei, îmbrăcăminte
pentru copii, îmbrăcăminte pentru bărbați,

îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte din in,
helănci, hanorace cu glugă, hanorace, haine
de stradă, haine de lucru, haine de iarnă,
haine de casă, gulere, glugi, geci, fuste,
fulare (îmbrăcăminte), fular tip manșon, fulare
(eșarfe pentru gât), fulare tubulare, flanele,
eșarfe, curele, cravate, costume, confecții,
combinezoare (îmbrăcăminte), colanți, ciorapi,
căști de protecție contra frigului pentru
urechi (articole de îmbrăcăminte), căptușeli
confecționate (piese vestimentare), cămăși,
cardigane, capoate, cape și pelerine, brâuri
(îmbrăcăminte), bolerouri, bluzoane, bluze,
blazere, bentițe de gât (părți de articole de
îmbrăcăminte), batiste de buzunar, bandane,
baticuri, articole vestimentare pentru bărbați,
articole purtate în jurul gâtului, articole de
îmbrăcăminte termice, pâslari (cizme din fetru),
papuci de casă, încălțăminte pentru femei,
încălțăminte pentru copii, încălțăminte pentru
bărbați și femei, încălțăminte pentru bebeluși,
mocasini, balerini (încălțăminte), șepci (articole
de îmbrăcăminte), pălării de soare, pălării
pentru femei, pălării din lână, pălării, fesuri,
căciuli, căciuli tip cagulă, bonete, berete, benzi
absorbante de purtat pe cap, băști, articole de
purtat pe cap pentru femei, bărbați și copii.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri menționate în
clasa 25 (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web.

───────
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(210) M 2021 08711
(151) 07/12/2021
(732) IULIA VOICU, STR. BOGDAN

GHEORGHE TUDOR NR. 1,
BL. 22C, SC. 1, PARTER, AP.
1,SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

INARI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 26.01.03;
26.01.18

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

3. Săpunuri, săpunuri nemedicinale, săpunuri
parfumate, săpunuri parfumate, săpunuri
granulate, săpunuri cosmetice, săpunuri cremă,
săpunuri deodorante, săpunuri antiperspirante,
săpunuri pentru mâini, săpunuri de față,
săpunuri fabricate manual, săpunuri și geluri,
săpunuri lichide, săpunuri carbolice, săpunuri cu
aloe, săpunuri de rufe, săpunuri din buretele
loofah, săpunuri pentru toaletă, săpunuri de
toaletă nemedicinale, săpunuri-cremă de corp,
săpunuri de baie lichide, săpunuri pentru
îngrijirea corporală, săpunuri stick pentru
bărbierit (preparate), săpunuri sub formă de
gel, săpunuri pentru redarea strălucirii textilelor,
săpunuri lichide pentru mâini și față.

───────

(210) M 2021 08712
(151) 07/12/2021
(732) SEVE SHOP SRL, STRADA

BALIȚEI NR. 76, CORNU DE JOS,
JUD. ILFOV, COMUNA CORNU,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)
SEVE SHOP

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

7. Roboți cu inteligență artificială de uz
casnic pentru curățenie și spălat, roboți
pentru curățenie, mașini robotizate (aspiratoare)
pentru curățarea podelelor, echipament pentru
măturare, curățare și spălare, roboți industriali.
9. Ceasuri inteligente, camere video portabile,
camere video digitale, obiective pentru camere
video, camere video de bord, camere video
pentru vehicule, camere video cu funcționalități
multiple, carcase rezistente la apă pentru
camere video, dispozitive pentru captarea și
dezvoltarea imaginilor, brățări inteligente, căști,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, dispozitive
de măsurare, detectare, monitorizare și control,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive de
corecție, dispozitive pentru navigare, ghidare,
urmărire, direcționare și creare hărți, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare.
12. Drone cu cameră, drone civile, drone de
livrare, cărucioare pentru copii.
16. Abțibilduri (decalcomanii), imagini aplicate
sub formă de abțibilduri.
21. Raclete de uz casnic, raclete (manuale)
pentru curățenie, raclete pentru curățat geamuri,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii și
materiale pentru perii.
28. Jucării, aparate pentru jocuri video, jocuri
electronice de tip arcade și aparate de jocuri
electronice, jocuri, roboți de jucărie, jucării, jocuri
și articole de joacă.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
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computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terților a produselor:
roboți cu inteligență artificială de uz casnic
pentru curățenie și spălat, roboți pentru
curățenie, mașini robotizate (aspiratoare)
pentru curățarea podelelor, echipament pentru
măturare, curățare și spălare, roboți industriali,
ceasuri inteligente, camere video portabile,
camere video digitale, obiective pentru camere
video, camere video de bord, camere video
pentru vehicule, camere video cu funcționalități
multiple, carcase rezistente la apă pentru
camere video, dispozitive pentru captarea și
dezvoltarea imaginilor, brățări inteligente, căști,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, dispozitive
de măsurare, detectare, monitorizare și control,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive de
corecție, dispozitive pentru navigare, ghidare,
urmărire, direcționare și creare hărți, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, drone cu cameră, drone civile,
drone de livrare, cărucioare pentru copii,
abțibilduri (decalcomanii), imagini aplicate sub
formă de abțibilduri, raclete de uz casnic, raclete
(manuale) pentru curățenie, raclete pentru
curățat geamuri, ustensile de uz menajer pentru
curățat, perii și materiale pentru perii, jucării,
aparate pentru jocuri video, jocuri electronice
de tip arcade și aparate de jocuri electronice,
jocuri, roboți de jucărie, jucării, jocuri și articole
de joacă, pentru a permite clientilor sa le vada si
sa le achizitioneze cat mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de vanzare
prin corespondenta, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web si prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2021 08713
(151) 07/12/2021
(732) AROMALONDREI SRL, STR.

OBSERVATORULUI NR. 82-86,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

London Brothers Food
Heaven & Food Hell

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.01.03;
26.01.16; 26.11.02; 26.11.05; 26.11.08;
04.01.02; 04.01.04; 07.05.02

(591) Culori revendicate:alb, negru, roșu,
albastru, galben, maro, vrem, gri

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

43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, pensiuni pentru animale, servicii
de cafenea, servicii de bufet, furnizarea de
facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea 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 aziluri de bătrâni,
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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 08714
(151) 07/12/2021
(732) PROSIROM GAMA SRL, PLEVNA

196B, JUDETUL BUZAU, PLEVNA,
127274, BUZĂU, ROMANIA

(540)
eRomanesc

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

35. Servicii de comenzi online computerizate.
39. Ambalare cadouri, livrare de cadouri.
40. Tăierea și prelucrarea lemnului, imprimare
de modele decorative pe ambalajele pentru
cadouri.
45. Realizare de cutii de cadouri personalizate.

───────

(210) M 2021 08715
(151) 07/12/2021
(732) IOAN-LIVIU TUTURICI, ALEEA

ULISE, NR.1, BL.Y8A, AP.25,
JUDETUL ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(540)
OPUS DENTAL

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

3. Preparate pentru curățarea produselor
dentare, preparate pentru lustruire a produselor
dentare.
5. Cimenturi pentru proteze dentare, material
pentru proteze dentare, porțelan pentru proteze
dentare, adezivi pentru proteze dentare, adezivi
pentru fixarea protezelor, benzi adezive pentru
proteze dentare, materiale ceramice pentru

proteze dentare, materiale ceramice folosite la
reconstrucția protezelor dentare.
10. Proteze stomatologice, proteze dentare
parțiale, implanturi (proteze) folosite în
stomatologie, proteze dentare, implanturi de
proteze, instrumente oentru implanturi de
proteze, proteze pentru implantare în osul
maxilarului, implanturi (proteze) folosite în
chirurgia osoasă, implanturi (proteze) folosite
în chirurgia stomatologică, aparate utilizate
pentru fixarea porotezelor dentare, instrumente
utilizate pentru fixarea porotezelor dentare,
implanturi (proteze) folosite pentru grefele de
os), aparate utilizate pentru confecționarea
protezelor dentare, spectrocolorimetrie dentare
pentru determinarea culorilor protezelor dentare,
implanturi (proteze) pentru utilizare în chirurgia
maxilo-facială, materiale pentru implanturi
(proteze) folosite în chirurgia dentară, proteze
sub formă de restaurări parțiale de coroana,
proteze construite din porțelan foarte rezistent
fixat pe smalt, proteze construite din porțelan
foarte rezistent fixat pe dentină.
40. Fabricarea la comandă de proteze dentare,
fabricarea la comandă de proteze dentare și
danturi.
41. Cursuri de pregătire în medicină, cursuri de
instruire privind sănătatea, organizare de cursuri
de instruire tehnică, organizare și coordonare
de cursuri educaționale, furnizare de cursuri
de instruire în domeniul medical, realizare
de cursuri de formare continuă în medicină,
servicii educative sub formă de cursuri la nivel
academic, furnizare de cursuri de educație
continuă în domeniul stomatologic, furnizare
de cursuri de educație continuă în domeniul
asistenței medicale.
44. Asistență stomatologică, servicii de
ortodentie, chirurgie, chirurgie plastică, chirurgie
estetică, chirurgie estetică și plastică.

───────
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(210) M 2021 08716
(151) 07/12/2021
(732) ARTEMISIA NICOLAU GOREA,

STR. GRIGORE GAFENCU,
NR.49-57,SC.A, ET.5, AP.A51,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

ART DERMICA Dr
Artemisia Nicolau

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 01.15.15;
26.13.25

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

clase:
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de asistență medicală pentru
oameni, analiză cosmetică, analiză de culori
(servicii prestate de esteticieni), aplicare de
produse cosmetice pe corp, aplicarea produselor
cosmetice pe față, artă corporală, consultanță
cu privire la frumusețe, consultanță în domeniul
cosmeticii, consultanță pe internet în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, consultanță

în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
electroliză cosmetică, electroliză cosmetică
pentru îndepărtarea părului, electroliză efectuată
în scopuri cosmetice, eliminarea celulitei, epilat
cu ceară, îngrijirea estetică a picioarelor,
îngrijiri de igienă pentru oameni, îngrijiri de
igienă și frumusețe, îngrijire cosmetică pentru
persoane, servicii cu laser pentru întinerirea
pielii, servicii cosmetice de îngrijire corporală,
servicii consultative privind îngrijirea părului,
servicii oferite de saloane de îngrijire a
pielii, servicii balneare pentru sănătatea şi
bunăstarea corpului şi a spiritului, servicii
oferite de saloane de frumusețe, refacerea
părului, furnizare de informații despre servicii
ale saloanelor de frumusețe, servicii de epilare
cu laser, servicii de epilare corporală cu ceară
pentru persoane, servicii de epilare, servicii de
conturare a sprâncenelor, servicii de consultanță
în domeniul machiajului, servicii de consultanță
în domeniul îngrijirii frumuseții, servicii de
consultanță în domeniul cosmetic, servicii de
consultanță privind machiajul, oferite online sau
față în față, servicii de consultanță privind
machiajul și servicii de aplicare a acestuia,
servicii de consultanță privind machiajul oferite
online, servicii de consultanță cu privire la
îngrijirea pielii, servicii de consultanță cu privire
la tratamentele de înfrumusețare, servicii de
consultanță cu privire la epilarea corporală,
servicii de bronzat prin pulverizare, servicii
de îngrijire a frumuseții, servicii de îngrijire
a unghiilor, servicii de întindere a pielii cu
laser, servicii de micropigmentare, servicii de
liposucție, servicii de frumusețe oferite de
un centru spa, servicii pentru îngrijirea pielii,
servicii pentru îngrijirea pielii capului, servicii
pentru îngrijirea părului, servicii furnizate de
saloane de slăbire, servicii de tratare a celulitei,
servicii de tratament pentru îngrijirea tenului,
servicii de tratament pentru celulită, servicii de
tratamente cosmetice pentru corp, față și păr,
servicii de tratamente cosmetice pentru față și
pentru corp, servicii de tratamente de slăbire,
servicii de tratament cu microace, servicii de
tratamente cosmetice pentru corp, servicii de
tratamente cosmetice pentru păr, servicii de
tratamente cosmetice pentru ten, servicii de
tratamente cosmetice de umplere prin injecție,
servicii de tratament pentru păr, servicii de
tratament cu laser pentru creșterea părului,
servicii de tratament cosmetic cu laser pentru
îndepărtarea părului nedorit, tratament cosmetic
cu laser pentru varicozități, tratament cosmetic
cu laser pentru piele, tratament cosmetic cu
laser pentru ciupercă unghială, servicii de
tratament cosmetic cu laser al venelor varicoase,
servicii de tratament cosmetic, spălarea părului



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
07/12/2021

cu șampon, servicii terapeutice personale cu
privire la regenerarea părului, servicii personale
terapeutice referitoare la topirea grăsimii,
servicii personale terapeutice referitoare la
îmbunătățirea circulației sangvine, servicii
personale terapeutice referitoare la îndepărtarea
celulitei, servicii medicale, analiza serului
uman pentru tratamente medicale, analiza
țesuturilor umane pentru tratament medical,
analize de arn sau de adn pentru diagnosticul
și pronosticul cancerului, servicii de chirurgie
estetică, servicii de chirurgie estetică și plastică,
servicii de chirurgie plastică, consiliere medicală
în domeniul dermatologiei, consiliere medicală
în domeniul slăbitului, consiliere medicală în
legătură cu stresul, consiliere privind eliberarea
încărcăturii emoționale asociate afecțiunilor
medicale, consiliere privind sănătatea publică,
consiliere privind tratarea psihologică a
afecțiunilor medicale, consiliere în domeniul
imunologiei, consiliere în domeniul nașterii,
consiliere referitoare la necesitățile medicale ale
persoanelor în vârstă, consultanță cu privire
la teste de auz, consultanță privind asistența
medicală oferită de doctori și de alt personal
medical specializat, consultanță și servicii de
informații despre produse medicale, consultații
medicale, depistare medicală (screening),
depistare medicală (screening) referitoare la
cord, depistarea consumului de droguri pentru
angajare, diagnosticarea bolilor, depistarea
osteoporozei, efectuarea examenelor medicale,
emiterea de rapoarte medicale, examinare
ginecologică de frotiu papanicolau, efectuare
de studii asupra somnului pentru diagnosticare
medicală sau tratament, examinarea medicală
a persoanelor, implantarea părului, furnizare de
informații despre servicii de asistență medicală,
furnizare de informații despre servicii medicale,
furnizare de informații medicale în domeniul
dermatologiei, furnizare de informații medicale
în domeniul pierderii în greutate, furnizare de
informații medicale în sectorul sănătății, furnizare
de informații prin internet în domeniul diabetului,
furnizare de informații și noutăți în domeniul
medicinei, furnizare de servicii medicale,
îngrijire paliativă, servicii de îngrijirea bolnavilor,
îngrijirea medicală a picioarelor, servicii de
analiză a urinei, îngrijire medicală, îngrijire
medicală ambulatorie, servicii chiropractice
pentru adulți, servicii consultative privind
aparate și instrumente medicale, screening
de adn pentru scopuri medicale, servicii
ale clinicilor medicale, asistență medicală,
interpretare de semnale electrocardiografice,
servicii de caritate, respectiv furnizarea de
servicii medicale, servicii de bancă de celule
stem, servicii de bancă de celule pentru culturi

de celule destinate transplanturilor medicale,
servicii de asistență medicală pediatrică, servicii
de asistentă pentru persoanele în vârstă, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru pacienți, servicii de analize medicale în
cadrul tratamentului pentru persoane, servicii
de analize medicale în scop de diagnostic și
tratament furnizate de laboratoare medicale,
servicii de analize medicale, servicii de control
fizic, servicii de consiliere medicală, servicii
medicale pentru tratamentul pielii, servicii de
clinici de chirurgie estetică și plastică, servicii de
stomatologie estetică.

───────

(210) M 2021 08717
(151) 07/12/2021
(732) SC CESINOVA NET SRL,

STATIUNEA CLIMATERICA
SAMABAT DE SUS, JUDETUL
BRASOV, FAGARAS, 505200,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

MI

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
9. Căști audio, căști, căști stereo, casti fara fir,
căști pentru muzică, căști pentru telefoane, căști
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in-ear, căști pentru telefoane mobile, căști pentru
telefoane inteligente, căști cu microfon pentru
comunicații, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, căști fără fir pentru telefoane inteligente,
seturi de căști pentru telefoanele mobile, căști
cu microfon pentru telefoane inteligente, căști cu
microfon pentru utilizare cu calculatoare, căști
fără fir folosite cu telefoane mobile, căști de tipul
mâini libere pentru telefoane mobile, căști audio
pentru aparate de transmitere a sunetelor.

───────

(210) M 2021 08718
(151) 07/12/2021
(732) SC BILANCIA EXIM SRL , DN

1 (BUCUREŞTI-PLOIEŞTI), KM.
19,3 STR. BALANŢEI, NR. 46, SAT
PETRESTI, CORBEANCA, 077067,
ILFOV, ROMANIA

(540)

hobby X CHEF by BILANCIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 11.01.04

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

8. Unelte și ustensile de mână, acționate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepția
armelor de foc, aparate de ras.
11. Aparate și instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, , de

uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de uz
sanitar.
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit și articole pentru masă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii, cu excepția pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curățare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și lut.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială, orez,
paste și tăiței, tapioca și sago, făinăși preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
produse de cofetărie, ciocolată, înghețată,
șerbeturi și alte glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
35. Publicitate si reclama , publicitate online,
managementul, conducerea si administrarea
afacerilor, regruparea la un loc in beneficiul
terților a produselor din domeniul horeca
(exceptand transportul lor) pentru a permite
clientilor sa le vada si sa le achiziționeze cat
mai comod, servicii asigurate de magazine de
vanzare cu amănuntul prin cataloage si reviste
de vanzare,prin corespondenta sau prin mijloace
electronice (site-uri web).
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2021 08719
(151) 07/12/2021
(732) BLACKROSE KOZMETIK

IHRACAT ITHALAT TICARET
LIMITED SIRKETI, STR IKITELLI
OSB MAH. FATIH, 5A BLOCK
SK. FATIH SANAYI 5A BLOCK
NO: 3 ,BASAKSEHIR, ISTANBUL,
TURCIA

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

(540)

MISLINA

(531) Clasificare Viena:
27.05.05; 27.05.17; 27.05.25

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

3. Parfumuri, preparate parfumate, bețișoare
parfumate, săpunuri parfumate, potpuriuri
parfumate, săculețe parfumate, uleiuri
parfumate, creme parfumate de uz cosmetic,
șervețele parfumate, parfumuri naturale,
parfumuri lichide, sapunuri parfumate, parfumuri
solide, apă parfumată, extracte de parfum,
apă de parfum, aromatizanți pentru parfumuri,
parfumuri pentru automobile, bețișoare
parfumate pentru împrospătarea aerului,
bețișoare de bumbac pentru uz cosmetic,
bețișoare universale cu vată de uz personal,

odorizanți de cameră, sprayuri odorizante
pentru cameră, produse de parfumare pentru
cameră, parfumuri de camera sub formă de
spray, rezerve pentru dozatoare electrice de
parfum de cameră, rezerve cu parfumuri pentru
dozatoare non-electrice de parfum de cameră,
uleiuri aromatice, uleiuri esențiale aromatizate,
aromatizanți (uleiuri esențiale), uleiuri aromatice
pentru baie, aromatizanți de uz menajer, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, cosmetice,
produse cosmetice, săpunuri cosmetice, uleiuri
minerale (cosmetice), produse cosmetice
hidratante, uleiuri pentru parfumuri și esențe,
parfumuri pentru corp, parfumuri de uz
personal, parfumuri pentru ceramică, uleiuri
distilate pentru îngrijirea frumuseții, uleiuri
pentru îngrijirea pielii (nemedicinale), produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, preparate
cosmetice pentru îngrijirea părului, cosmetice
de îngrijire a frumuseții, esențe pentru îngrijirea
pielii, săpunuri pentru îngrijirea corporală,
uleiuri pentru toaleta personală, produse
pentru curățenie și igienă personală, preparate
de împrospătare a respirației pentru igiena
personală, preparate de duș pentru igiena
personală sau folosite ca deodorant (produse de
toaletă), săpun pentru igiena personală, produse
de curățare pentru igiena personală intimă,
nemedicinale, produse cosmetice nemedicinale,
cosmetice și preparate cosmetice, trusă pentru
cosmetice, odorizante de casă, articole de
parfumerie și odorizante, preparate pentru
curățare și odorizante, difuzoare cu fitil
pentru parfumarea camerei, preparate pentru
parfumarea camerei, parfumerie (produse de
-), deodorante de uz personal (parfumerie),
produse de parfumerie, uleiuri esențiale.
35. Servicii de publicitate pentru produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
servicii de informare și de consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
cosmetice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate pentru parfumare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru parfumare, studii de marketing
în domeniul produselor cosmetice, de parfumerie
și de înfrumusețare, servicii de publicitate pentru
produse de parfumerie, servicii de informații
și consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, , servicii
de vanzare, informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
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cosmetice, a produselor de parfumerie, a
uleiurilor esentiale si a odorizantelor de camera.

───────

(210) M 2021 08720
(151) 07/12/2021
(732) NEW FIT TREND STYLE S.R.L.,

STR. FERICIRII, NR. 10 A, JUDET
ILFOV, PANTELIMON, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Casa Moise

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.01.11; 12.01.10

(591) Culori revendicate:albastru , auriu,
bleumarin

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

20.

Perne antirostogolire pentru bebeluşi , altele
pentru schimbarea bebeluşilor , perne de
sprijin , perne (de sprijinit, de divan) , huse
pentru îmbrăcăminte (depozitare) , perne pentru
rezemarea capului bebeluşului , perne pentru
formarea capului bebeluşului , tetiere (mobilă) ,
saltele pentru ţarcurile pentru copii , saltele,
perne pentru animalele de companie, perne (de
dormit) , covoraşe de dormit , saltele de dormit.
24. Huse pentru pat , cearşafuri , cuverturi
(cearşafuri) , cuverturi matlasate , huse pentru
pat din hârtie , lenjerie de pat , pături pentru
pat , huse draperii pentru pat , huse (detaşabile)
pentru mobilă , huse detaşabile pentru mobilă ,
huse pentru pernele de divan , huse pentru

saltele , feţe de perne , pături imprimate din
material textil , cearşafuri (textile) , perdele de
duş din material textil sau plastic , feţe de masă,
nu din hârtie , prosoape din material textil ,
pleduri de călătorie (pături pentru genunchi).

───────

(210) M 2021 08721
(151) 07/12/2021
(732) CERTION SRL, ALEEA

ALEXANDRU NR. 32, PARTER,
APT. 3, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATAȚIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013322, ROMANIA

(540)

CERTION ALLIANCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 24.13.23

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

clase:
35. Servicii privind managementul proiectelor
de afaceri pentru proiecte imobiliare, închiriere
de echipamente și mașini de birou, închirierea
spațiilor publicitare în clădiri de birouri și
spații comerciale, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, închirierea de spații
comerciale, închirierea de standuri de vânzare,
servicii comerciale derulate de agenții imobiliare.
36. Afaceri imobiliare, servicii de închiriere
și leasing imobiliar (fara posibilitatea de
achizitionare in rate sau prin inchiriere), în
legătură cu imobile cu destinații diferite,
indiferent de destinația atribuită acestora de
către chiriași sau locatari, inclusiv spații
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de birouri, apartamente, spații comerciale,
complexe sportive și de agrement, spații
destinate evenimentelor, hoteluri și cazare
temporară, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, activități de broker
imobiliar, management imobiliar, servicii de
agenții imobiliare, intermedierea contractelor și
tranzacțiilor imobiliare, administrare imobiliară
și administrarea locuințelor, colectarea chiriilor,
evaluări imobiliare și evaluarea costurilor
de reparații (evaluări financiare), consultanță
în domeniul imobiliar, servicii ale birourilor
de cazare (apartamente), managementul
apartamentelor, organizarea finanțărilor pentru
proiecte de construcții, servicii de administrare
a imobilelor și proprietăților, leasing de bunuri
imobiliare (fara posibilitatea de achizitionare in
rate sau prin inchiriere), servicii de planificare și
organizare în sectorul dezvoltărilor imobiliare.
37. Servicii de planificare de șantier ( servicii
de constructii) și servicii din domeniul
construcțiilor de clădiri și construcțiilor imobiliare,
servicii de dezvoltare imobiliara (constructii),
reparații în legătură cu imobile, servicii de
curățenie pentru imobile (interior), servicii
de curățenie pentru imobile (suprafață
exterioară), servicii de curățenie industrială
pentru imobile, consiliere și consultanță în
construcții, informații legate de construcții și
servicii de reparații destinate imobilelor, servicii
pentru acoperișuri (construcții), servicii de
instalații și reparații ale rețelelor și sistemelor
electrice și de iluminat, servicii de instalații
și reparații ale sistemelor anti-furt, servicii
de instalații și reparații ale sistemelor de
încălzire, reparații ale echipamentelor de aer
condiționat (de uz industrial), servicii de
instalații electrice, costruirea de magazine,
spații comerciale și gherete comerciale,
supravegherea construcțiilor de clădiri, servicii
de întreținere de proprietăți, construcții de clădiri
și proprietăți, servicii de instalare de rețea
electrică pentru clădiri și construcții, servicii de
dotare a proprietăților comerciale, depozitelor,
unităților de depozitare și de cazare temporară
(construcții), activitate de informare, consultanţă
privind toate serviciile de mai sus.
43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară, servicii de rezervări
de hoteluri și pensiuni, servicii de catering,
servicii de închiriere a mobilierului și aparaturii
necesare pentru activități de catering și pentru
servicii de alimentație publică, închirierea sălilor
de şedinţe, închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, închirierea clădirilor mobile,
transportabile.

───────

(210) M 2021 08722
(151) 07/12/2021
(732) IULIANA CAZACU, STR. TOAMNEI

NR 21, BL. T, AP. 134, SAT
OSTRATU, JUD. ILFOV, COMUNA
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

SALSICCIA E PORCINI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 08.07.04

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

30. Pizza.
───────
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(210) M 2021 08723
(151) 07/12/2021
(732) SUN RESIDENCE SRL, STR. AL.

I. CUZA NR. 103, JUDEȚ IAȘI,
COMUNA BUTEA, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

COMAT TOWERS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.03.04

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#2AA07D, HEX #1A8871, HEX
#50C487), albastru (HEX #36B3DD,
HEX #1474C3, HEX #012178,
#0E46AC, #1A7CF4, #2E9CF6, HEX
#022E95), mov (HEX #CE5CFA,
HEX #913DF5, HEX #4928A3, HEX
#7B40F4, HEX #6E1CAE), portocaliu
(HEX #Ef6733, HEX #F17646, HEX
#B54021, HEX #F18D27, #F19822),
galben (HEX #FEC41E), negru (HEX
#1B1B1B)

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

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, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, 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,
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cercetare de marketing, marketing, 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 cu scop comercial sau
publicitar, 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,
închirierea maşinilor 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, 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
vânzărilor 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, 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, marketing
imobiliar, publicitate pentru imobile comerciale
sau rezidențiale, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar, analiză de marketing în
domeniul imobiliar, vânzare prin licitație de
bunuri imobiliare.
36. Subscrierea asigurărilor de accidente,
servicii ale birourilor de cazare (apartamente),
servicii actuariale, managementul
apartamentelor, închirierea apartamentelor,
garanţii pentru cauţiune, servicii bancare,
brokeraj, brokeraj pentru creditele de carbon,
servicii de lichidare a afacerilor, financiare,
investiţii de capital, strângerea de fonduri
caritabile, verificarea cecurilor, compensare,
financiară / case de compensare, financiară,
servicii de birou de credit, emiterea cardurilor
de credit, servicii de agenţie de colectare a
debitelor, servicii de consultanţă în ceea ce
priveşte debitele, depozite de valori, transferul
electronic de fonduri, schimb de bani, factoring,
închirierea fermelor, stabilirea finanţării pentru
proiectele de construcţii, servicii de brokeraj
vamal financiar, evaluare financiară (asigurări,
servicii bancare, imobiliare), management
financiar, analiză financiară, consultanţă
financiară, oferirea de informaţii financiare,
sponsorizare financiară, furnizarea de informaţii
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiar al plăţilor/rambursărilor
pentru terţi, evaluări financiare ca răspuns
la cererile de ofertă / evaluări financiare
ca răspuns la cererile de propuneri (rfp),
studii financiare, servicii financiare, subscrierea
asigurărilor de incediu, evaluare fiscală,
subscrierea asigurărilor de sănătate, finanţare
pentru achiziţia în rate / finanţare pentru
achiziţia prin închiriere, împrumuturi în rate,
brokeraj de asigurări, subscrierea asigurărilor,
consultanţă în asigurări, oferirea de informaţii
în domeniul asigurărilor, afaceri imobiliare,
transfer electronic de monede virtuale, evaluare
financiară a activelor de proprietate intelectuală,
elaborare de cotații pentru estimare de
costuri, multifinanțare, servicii de plăţi cu
portofel electronic, schimb financiar de monede
virtuale, investiţii în fonduri, evaluarea bijuteriilor,
împrumuturi în schimbul titlurilor de valoare,
subscrierea asigurărilor de viaţă, împrumuturi
(finanţare), subscrierea asigurărilor maritime,
servicii bancare de tip credit ipotecar, fonduri
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mutuale, evaluare numismatică, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, servicii de
brokeri de amanet, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de credit, procesarea plăţilor efectuate
cu cardul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui
card de membru, colectarea chiriilor, evaluarea
costurilor de reparaţie (evaluare financiară),
servicii de depozite sigure pentru valori,
servicii bancare de economisire, brokeraj de
titluri de valoare, cotaţii bursiere, servicii de
brokeri / agenţi de bursă, brokeraj de acţiuni
şi obligaţiuni, servicii de garanţii, emiterea
de jetoane valorice, emiterea de cecuri de
călătorie, funcţii de administrator fiduciar /
custode, servicii imobiliare, multiproprietăți în
domeniul imobiliar, servicii de achiziții imobiliare,
gestionare de proprietăți imobiliare, asistență
în domeniul achizițiilor imobiliare, servicii de
management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, achiziție de proprietăți
imobiliare (pentru terți), consultanță privind
achiziționarea de bunuri imobiliare, servicii
de gestiune imobiliară pentru complexe de
clădiri, servicii de gestiune imobiliară pentru
ansambluri de locuințe, selectare și achiziție
de proprietăți imobiliare (în numele terților),
servicii de administrare a bunurilor imobiliare și
a proprietăților.
37. Asfaltare, zidire, supravegherea construcţiei
de clădiri, etanşarea clădirilor / impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, construirea
de magazine şi gherete pentru târguri,
închirierea de buldozere, instalarea şi
repararea alarmelor antifurt, întreţinerea şi
repararea arzătoarelor, servicii de tâmplărie,
curăţarea coşurilor de fum, curăţarea
clădirilor (interior), închirierea maşinilor de
curăţare, curăţarea clădirilor (suprafaţa
exterioară), închirierea echipamentelor de
construcţii, construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, instalare de
utilități pe șantiere de construcții, servicii
de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, încărcarea maşinilor
electrice, dezinfectare, închirierea pompelor
de drenaj, forarea de puţuri, instalarea şi
repararea elevatoarelor / instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,

construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
echipamentelor de încălzire, servicii de
fracturare hidraulică / servicii de fracţionare,
instalarea şi repararea aparatelor de aer
condiţionat, instalarea uşilor şi ferestrelor,
instalarea echipamentelor de bucătărie,
montarea cablurilor, zidărie, vopsire, interioară
şi exterioară, aplicarea tapetului / tapetare,
întreţinerea şi construcţia conductelor, tencuire,
lucrări de instalaţie de apă şi canal, repararea
pompelor, furnizarea informaţiilor legate de
reparaţii, repararea încuietorilor de siguranţă,
repararea liniilor electrice, nituire, pavarea
drumurilor, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, sablare, construcţia de eşafodaje,
curăţarea străzilor, întreţinerea piscinelor,
construcţii subacvatice, reparaţii subacvatice,
tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire, construcţia
şi repararea depozitelor, construcții și demolări
de clădiri, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare.

───────

(210) M 2021 08724
(151) 07/12/2021
(732) MCF CONSTRUCT 2000 SRL,

INTRAREA MR. SOFRAN NR.1,
DEMISOL, BOXA 3, BL. C1, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANTA,
900544, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
BUENA VISTA SOCIAL

CLUB by Alpha Builders
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii oferite de restaurante
de delicatese, servicii oferite de restaurante
pentru turiști, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii de restaurant și bar,
baruri, servicii ale barurilor.

───────
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(210) M 2021 08725
(151) 07/12/2021
(732) MCF CONSTRUCT 2000,

INTRAREA MR. SOFRAN NR.1,
DEMISOL, BOXA 3, BL. C, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANTA,
900544, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
ALPHA SOCIAL CLUB

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii oferite de restaurante
de delicatese, servicii oferite de restaurante
pentru turiști, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii de restaurant și bar,
baruri, servicii ale barurilor.

───────

(210) M 2021 08726
(151) 07/12/2021
(732) JUSTIN PHARMA SRL, STR.

LUPENI, NR. 45,JUD. SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

(540)

BronhoSept

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

clase:
3. Uleiuri esențiale naturale, uleiuri esențiale
amestecate, uleiuri esențiale aromatizate, uleiuri
esențiale vegetale, uleiuri esențiale pentru
aromoterapie, uleiuri esențiale pentru uz
personal, uleiuri esențiale pentru uz casnic,
uleiuri esențiale de uz industrial, uleiuri esențiale
și extracte aromatice, creme aromoterapeutice
de uz cosmetic.

5. Suplimente alimentare, suplimente nutritive,
sirop de tuse, creme medicale terapeutice,
medicamente, medicamente homeopate,
medicamente inhibitoare ale tusei

───────


