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Cereri Mărci publicate în 15/09/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 06392 08/09/2021 KRISPERIE IDEAL TIE SRL krisperie.

Moldavian CHEESE WINE

10 M 2021 06523 08/09/2021 DRAGOŞ-OVIDIU ARGEŞANU ARGEŞANU DRAGOŞ-OVIDIU

11 M 2021 06524 08/09/2021 LUCIAN PETRICĂ
GEORGESCU

GEORGESCU LUCIAN-
PETRICĂ

12 M 2021 06525 08/09/2021 HOMEBED SRL Evami.ro

13 M 2021 06526 08/09/2021 ANA-MARIA CLINCIU TARAMUL LEILOR LIONS'
REALM

14 M 2021 06527 08/09/2021 MONICA TUDOR HYPNOSE RESORT BY THE
SEA

15 M 2021 06528 08/09/2021 RAILING DESIGN SRL Qualmont

16 M 2021 06529 08/09/2021 SC ROYAL ESTATES &
BUILDINGS SRL

WONDER SPRING

17 M 2021 06530 08/09/2021 RAZVAN - DANIEL COCA EMIRATE NOTE

18 M 2021 06532 08/09/2021 SC FLORI GEORGIS
CONSULTING SRL

DRAG DE BUCOVINA

19 M 2021 06533 08/09/2021 SUN WAKEBOARD La Plaja Nouă PARC DE
AVENTURĂ

20 M 2021 06534 08/09/2021 ANDRA-CRISTIANA STELIAN ICON By Andra Ste.

21 M 2021 06536 08/09/2021 DACIA PLANT EXPERŢI ÎN EXTRACTE

22 M 2021 06537 08/09/2021 DACIA PLANT SRL Biseptol - fi deasupra valului in
sezonul rece

23 M 2021 06538 08/09/2021 DACIA PLANT SRL Biseptol - iarna poate fi ca vara

24 M 2021 06539 08/09/2021 ANDREI-LIVIU ALEXANDRU Q's inn de bun gust

2 M 2021 06421 02/09/2021 ASOCIAȚIA GRUPUL DE
ACȚIUNE LOCALĂ VALEA
BAȘEULUI DE SUS

3 M 2021 06447 06/09/2021 RĂZVAN-IOAN TARAȘ katinola

4 M 2021 06452 08/09/2021 ROMEO-GHEORGHE ZINCA PODOCLINIC SANODERMIS

5 M 2021 06457 08/09/2021 ARTA ELEGANŢEI SRL ARTA ELEGANŢEI

6 M 2021 06519 08/09/2021 SOLUTION BM INVEST SRL BM , BM aliment

7 M 2021 06520 08/09/2021 SAPTE SPICE S.A. SECARIZATĂ

8 M 2021 06521 08/09/2021 TRENDYBABIES STORE SRL TB TRENDYBABIES

9 M 2021 06522 08/09/2021 ELENA-MADALINA GANESCU SELF CONNECTION
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 06540 08/09/2021 SNAPSOLVE PTE. LTD. Solvelancer

26 M 2021 06541 08/09/2021 SC AVENTURA LIFE TRIP SRL cocktails to go
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(210) M 2021 06392
(151) 08/09/2021
(732) KRISPERIE IDEAL TIE SRL,

STRADA JOAGARULUI 28A,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
krisperie.

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

43. Servicii oferite de fast-fooduri, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast food la
pachet, servicii de catering pentru restaurante
fast-food cu autoservire, servicii de alimentație
publică.

───────

ACȚIUNE LOCALĂ VALEA
BAȘEULUI DE SUS, STR.1
DECEMBRIE, NR.1, JUDETUL
BOTOSANI, ORAȘ SĂVENI,
BOTOȘANI, ROMANIA

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

(540)

Moldavian CHEESE WINE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.03.04; 08.03.08;
11.03.02

(591) Culori revendicate:visiniu (Pantone 202
C), portocaliu (Pantone 164 C)

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri, și anume
produse alimentare destinate oamenilor, băuturi
alcoolice și nealcoolice, veselă și accesorii
destinate servirii alimentelor și băuturilor,
produse decorative din sticlă, ceramică și
porțelan, hărți, cărți, reviste, calendare, afișe,
agende, articole de papetărie, șervețele, șervete,
fețe de masă, articole și produse pentru ambalat
și împachetat, produse decorative realizate
de meșteri locali, produse și accesorii pentru
servirea alimentelor și băuturilor realizate de
meșteri locali, articole de îmbrăcăminte și
de acoperit capul realizate de meșteri locali,
cu excepţia transportului acestora, permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
putand fi furnizate prin intermediul magazin
elor de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
publicitate, promovarea vânzărilor pentru terți,
promovare de produse și servicii pentru terți,
promovare de produse și servicii ale terților prin
programe de carduri de reduceri, promovare a
vânzărilor prin programe de fidelizare a clienților,
organizarea expozițiilor cu scop comercial și
publicitar, organizarea de târguri, scrierea și
publicarea de texte publicitare, servicii de
informații comerciale referitoare la vinuri și
brânză, publicitate în domeniul turismului și
călătoriilor, publicitate pentru produse alimentare
și vinuri, servicii de relații publice, producţia
de clipuri publicitare, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, demonstraţii cu
produse, răspândirea materialelor publicitare,
marketing, servicii de relaţii media, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, furnizarea
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri
comerciale sau publicitare.
39. Organizarea de călătorii, furnizare de
informații online despre călătorii, servicii de
consultanță și informații pentru călătorii, servicii
de consultanță și informații pentru călători,
servicii de turism, servicii pentru furnizarea
de informaţii privind călătoriile, furnizarea de
informaţii privind tarifele și orarele şi modalităţile
de transport, rezervarea locurilor de călătorie,
furnizarea de direcţii de deplasare în scopuri
de călătorie, însoţirea turiştilor, servicii de

(210) M 2021 06421
(151) 02/09/2021
(732) ASOCIAȚIA GRUPUL DE
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transport pentru tururile de vizitare a obiectivelor
turistice, închirierea de vitrine de vin electrice,
furnizarea de informaţii privind tarifele, orarele şi
modalităţile de transport.
41. Organizarea expozițiilor cu scop educațional
sau cultural, organizarea și coordonarea
conferințelor, congreselor și simpozioanelor cu
scop cultural, educațional și de divertisment,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
organizarea evenimentelor culturale sau de
divertisment, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), scrierea de texte, publicarea
cărților și textelor, altele decât textele cu
scop publicitar, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, publicare multimedia,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, reportaje fotografice,
fotografie, producţii de film, altele decât filmele
publicitare, producţia de programe de radio şi de
televiziune, furnizarea de recenzii pentru scopuri
de divertisment sau culturale, degustare de vinuri
(servicii de divertisment), servicii de formare în
degustare de vinuri, organizare și coordonare
de evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri recreative, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
educative, organizare și coordonare de cursuri
educative în domeniul industriei turismului.

───────

DEALUL CETĂȚII NR. 111A,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, 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)

katinola

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.07.01

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

clase:
5. Batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei, suplimente
nutritive, suplimente alimentare, suplimente
lichide cu vitamine, suplimente alimentare și
preparate dietetice, suplimente dietetice pentru
consumul uman, suplimente dietetice sub formă
de pudre, capsule sau tablete fabricate din
uleiuri, grăsimi și fructe cu coajă lemnoasă
prelucrate, băuturi pudră și amestecuri de băuturi
destinate utilizării în regimuri nutriționale și
dietetice pentru sănătate.
29. Fructe uscate de cătină, produse alimentare
și gustări fabricate din uleiuri, grăsimi și fructe cu
coajă lemnoasă prelucrate, gustări care conțin
fructe cu coajă lemnoasă gătite, gustări care
conțin fructe cu coajă lemnoasă uscate, gustări
care conțin fructe cu coaje lemnoasă de soia
prăjite, gustări care conțin proteine, proteine
pudră pentru pentru consum uman, supe din
carne sau legume, preparate pentru supă,
preparate pentru supă de legume, lapte, băuturi
pe bază de lapte, produse lactate, proteină
pentru consum uman, proteină pentru consum
uman sub formă de pudră care conține minerale,
vitamine și ingrediente din plante (nu de uz

(210) M 2021 06447
(151) 06/09/2021
(732) RĂZVAN-IOAN TARAȘ, STR.
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uman), carne, pește, pasăre și extracte de carne
de vânat, uleiuri și grăsimi comestibile, batoane
nutritive pe bază de fructe și nuci.
30. Cafea, ceai, cacao, ciocolată și băuturi
pe bază de cafea, ceai și cacao, ciocolată,
mirodenii, preparate pe bază de cereale,
batoane de cereale energizante, aperitive,
respectiv aperitive sărate pe bază de faină,
gustări, respectiv gustări pe bază de cereale,
gustări pe bază de multicereale.
32. Băuturi cu aromă de legume pe bază de
orez și/sau de quinoa, băuturi, sucuri și sucuri
de fructe, nectaruri din fructe, siropuri și alte
preparate nealcoolice pentru băuturi, pe bază
de fructe sau verdețuri, suc de cocos, apă
de cocos, lapte de cocos, apă de orz, băuturi
nealcoolice pe bază de orz, ape minerale și
gazoase și alte băuturi nealcoolice, precum și cu
conținut de alge-spirulină, băuturi energizante,
băuturi nealcoolice, ape minerale și cu conținut
gazos și alte băuturi nealcoolice, siropuri și alte
preparate pentru fabricarea băuturilor, băuturi
din fructe și sucuri de fructe și alte preparate
pentru obținerea băuturilor, amestecuri de băut
sub formă de praf, băuturi pentru antrenament
sportiv și atletic, băuturi nealcoolice pentru sport
care conțin proteine, minerale și vitamine, băuturi
nealcoolice și preparate pudră sau concentrate
pentru fabricarea băuturilor nealcoolice, pudre
pentru fabricarea de băuturi nealcoolice.
33. Băuturi alcoolice, concentrate, gata-
preparate, sub formă de pudră sau nu.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
pentru asistență pentru alte persoane, în
marketing, publicitate, generare de lead-uri și
procesarea comenzilor, servicii de administrare
a datelor electronice referitoare la gestionarea
greutății, sănătate și fitness pentru oameni,
marketing la mai multe niveluri și dezvoltare de
firme mici.

───────

(210) M 2021 06452
(151) 08/09/2021
(732) ROMEO-GHEORGHE ZINCA, STR.

CUZA VODA NR. 117, JUDETUL
ARGES, CURTEA DE ARGES,
ARGEȘ, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA NR. 37E, JUDETUL
ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
PODOCLINIC SANODERMIS

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

44. 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 pe internet
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
consultanță în domeniul cosmeticii, consultanță
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
electroliză cosmetică, electroliză cosmetică
pentru îndepărtarea părului, electroliză efectuată
în scopuri cosmetice, eliminarea celulitei,
furnizare de informații despre servicii ale
saloanelor de frumusețe, furnizare de informații
în materie de frumusețe, saloane de îngrijire a
pielii, saloane de frumusețe, servicii cosmetice
de îngrijire corporală, servicii cu laser pentru
întinerirea pielii, îngrijire cosmetică pentru
persoane, îngrijirea estetică a picioarelor, îngrijiri
de igienă și frumusețe, servicii de consultanță
cu privire la epilarea corporală, servicii de
consultanță cu privire la tratamentele de
înfrumusețare, servicii de consultanță cu privire
la îngrijirea pielii, servicii de consultanță privind
machiajul oferite online, servicii de consultanță
privind machiajul și servicii de aplicare a
acestuia, servicii de consultanță în domeniul
cosmetic, servicii de consultanță în domeniul
îngrijirii frumuseții, servicii de conturare a
sprâncenelor, servicii de epilare cu laser, servicii
de liposucție, servicii de micropigmentare,
servicii de îngrijire a frumuseții, servicii de
tatuare a sprâncenelor, servicii de tratament
cu microace, servicii de tratament pentru
celulită, servicii de tratament pentru îngrijirea
tenului, 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 tratamente
de înfrumusețare,în special pentru gene, servicii
de tratare a celulitei, servicii de vopsire a
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sprâncenelor, servicii de vopsire a genelor,
servicii de vopsit gene, servicii de vopsit
sprâncenele, servicii pentru îngrijirea feței,
servicii pentru îngrijirea picioarelor, servicii
pentru îngrijirea pielii, servicii pentru îngrijirea
pielii capului, servicii personale terapeutice
referitoare la topirea grăsimii, servicii personale
terapeutice referitoare la îndepărtarea celulitei,
tratament cosmetic, tratament cosmetic cu laser
pentru piele, tratamente cosmetice de umplere
prin injecție, tratamente cosmetice pentru corp,
tratamente cosmetice pentru ten, podologie,
îngrijirea medicală a picioarelor, servicii de
masaj la picioare, masaj, masaj thailandez,
masaj și masaj shiatsu terapeutic, masaj shiatsu,
masaj tradițional japonez, informații referitoare la
masaj, masaj cu pietre calde, masaj în domeniul
sporturilor, masaj al țesuturilor adânci, servicii
de consultanță în domeniul machiajului, servicii
de machiaj cosmetic, servicii de machiaj, servicii
de machiaj permanent, servicii de machiaj
profesional, servicii de întors genele.

───────

(210) M 2021 06457
(151) 08/09/2021
(732) ARTA ELEGANŢEI SRL, CALEA

FLOREŞTI NR. 79, AP. 48, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)
ARTA ELEGANŢEI

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

44. Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni.

───────

(210) M 2021 06519
(151) 08/09/2021
(732) SOLUTION BM INVEST SRL, STR.

NR 230, COMUNA CURTESTI,
JUDEȚ BOTOȘANI, HUDUM,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

BM , BM aliment

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 27.05.01; 26.04.01

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

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
cu privire la: alimente, băuturi, produse de tabac,
produse medicale, ortopedice şi cosmetice,
textile, îmbrăcăminte, încălţăminte, produse
din piele, mobilă, mobilier, produse menajere,
aparate electrice de radio şi televiziune pentru
uz personal, instrumente muzicale, bunuri din
metal, produse pentru protecţie, construcţie şi
produse de tipul doit-yourself, cărţi, reviste,
ziare, produse de papetărie şi birou, vehicule,
automobile şi părţi pentru acestea şi accesorii
pentru maşini, asistenţă în afaceri, management
şi servicii administrative, analiză de afaceri,
servicii de cercetare şi informare comerciale,
servicii de consultanţă şi informare în legătură cu
serviciile de mai sus.

───────

(210) M 2021 06520
(151) 08/09/2021
(732) SAPTE SPICE S.A., STR.

TIMIS NR. 22, JUDEŢ VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, VALCEA,
ROMANIA

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

30. Făină, produse de panificaţie.
───────

(210) M 2021 06521
(151) 08/09/2021
(732) TRENDYBABIES STORE SRL,

STR. CUIULUI NR. 2, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

TB TRENDYBABIES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.19

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

25. Îmbrăcăminte pentru copii, haine pentru
copii, încălțăminte pentru copii, articole de purtat
pe cap pentru copii, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, costume de baie pentru copii,
articole de îmbrăcăminte pentru copii, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, costume pentru
copii folosite în cadrul jocurilor de-a deghizatul,
îmbrăcăminte tip body pentru sugari și copii
mici, îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
îmbrăcăminte pentru sport, încălțăminte pentru
sport, costume de baie, papuci de baie, costume
de plajă, încălțăminte de plajă, încălțăminte de
plajă și sandale, articole de încălțăminte pentru
plajă, articole sportive pentru acoperit capul (cu
excepția căștilor), șepci sportive, căciuli tricotate,
pălării, curele (accesorii vestimentare), accesorii
pentru păr (voaluri), șaluri și eșarfe, eșarfe
pentru cap, fulare (eșarfe pentru gât), eșarfe
(articole de îmbrăcăminte), șaluri și eșarfe de
cap, eșarfe de purtat pe umeri, articole de
îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte pentru
sport, articole de îmbrăcăminte impermeabile,

articole de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
de îmbrăcăminte de ocazie, articole pentru
acoperirea capului, articole purtate în jurul
gâtului, bavete pentru copii (nu din hârtie),
bentițe pentru cap, berete.
35. Servicii de comerț cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de publicitate referitoare
la îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
de modă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru haine, publicitate
online, servicii de comenzi online, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin mijloacele de media
socială.

───────

(210) M 2021 06522
(151) 08/09/2021
(732) ELENA-MADALINA GANESCU,

STR. STEAUA ROSIE NR. 37B,
ET. 1, AP. 9, BL. 1, SC. 1, JUDEȚ
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)
SELF CONNECTION

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

44. Consiliere alimentară şi nutriţională, sfaturi
privind nutriţia şi dieta, servicii de telemedicină,
servicii de terapie, servicii de centru de sănătate,
creşterea animalelor, toaletarea animalelor,
servicii de medicină alternativă, îngrijirea
animalelor, servicii de aromoterapie, servicii de
saloane de înfrumuseţare, servicii de depilare
cu ceară, îngrijirea sănătăţii, servicii de sănătate
prin apă (SPA), servicii de centre de sănătate,
consiliere în domeniul sănătăţii, terapie asistată
cu animale, examinare medicală (screening
medical), masaj, asistență medicală, servicii de
moașe, îngrijire medicală, îngrijirea animalelor
de companie, fizioterapie/terapie fizică, servicii
de psiholog, servicii de saună, servicii de băi
turcești, asistență veterinară, servicii de machiaj.

───────
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(210) M 2021 06523
(151) 08/09/2021
(732) DRAGOŞ-OVIDIU ARGEŞANU,

STR. GÂRNIŢEI NR. 8, BL. 36,
SC. 1, ET. 4, AP. 27, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
ARGEŞANU DRAGOŞ-OVIDIU

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

41. Educație, divertisment și sport, servicii de
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte altele decât cele publicitare, servicii
educative, de divertisment și sportive.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, asistență sanitară în legătură cu
exercițiile terapeutice, asistență sanitară în
legătură cu terapia de relaxare, asisten ță
sanitară în legătură cu naturopatia, asistență
sanitară în legătură cu homeopatia, asistență
sanitară în legătură cu hidroterapia, asistență
sanitară în legătură cu chiropractica, asistență
sanitară în legătură cu acupunctura, asistență
sanitară în leg ătură cu osteopatia, asistență
sanitară în legătură cu ajunarea, asistență
medicală la domiciliu, asistarea persoanelor în
vederea renunțării la fumat.
45. Consultanță în domeniul relațiilor personale,
călăuzire (spirituală), furnizare de sprijin
emoțional pentru familii, furnizare de servicii
de suport personal pentru familiile pacienților
care suferă de boli care le pun în pericol viața,
furnizare de servicii de suport personal pentru
pacienții care suferă de cancer și pentru familiile
acestora, furnizare de servicii pentru sprijinirea
pacienților, oferite pacienților din spitale și din
instituții de îngrijire pe termen lung.

───────

(210) M 2021 06524
(151) 08/09/2021
(732) LUCIAN PETRICĂ GEORGESCU,

STR. CHEIUL DÂMBOVIŢEI NR.
26, VILA C173, AP. 1, JUDEŢ
ILFOV, POPESTI-LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
GEORGESCU

LUCIAN-PETRICĂ

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

41. Educație, divertisment și sport, servicii de
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte altele decât cele publicitare, servicii
educative, de divertisment și sportive.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, asistență sanitară în legătură cu
exercițiile terapeutice, asistență sanitară în
legătură cu terapia de relaxare, asisten ță
sanitară în legătură cu naturopatia, asistență
sanitară în legătură cu homeopatia, asistență
sanitară în legătură cu hidroterapia, asistență
sanitară în legătură cu chiropractica, asistență
sanitară în legătură cu acupunctura, asistență
sanitară în leg ătură cu osteopatia, asistență
sanitară în legătură cu ajunarea, asistență
medicală la domiciliu, asistarea persoanelor în
vederea renunțării la fumat.
45. Consultanță în domeniul relațiilor personale,
călăuzire (spirituală), furnizare de sprijin
emoțional pentru familii, furnizare de servicii
de suport personal pentru familiile pacienților
care suferă de boli care le pun în pericol viața,
furnizare de servicii de suport personal pentru
pacienții care suferă de cancer și pentru familiile
acestora, furnizare de servicii pentru sprijinirea
pacienților, oferite pacienților din spitale și din
instituții de îngrijire pe termen lung.

───────
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(210) M 2021 06525
(151) 08/09/2021
(732) HOMEBED SRL, STR.

STEJARULUI, NR. 14A, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

Evami.ro

(531) Clasificare Viena:
07.03.11; 27.05.01; 27.05.17

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

24. Materiale textile pentru casă, lenjerie de
casă, inclusiv prosoape de față, lenjerie de
pat și pături, cuverturi, perdele dantelate,
perdele pentru duș, perdele din vinil, draperii
(perdele groase), perdele din plasă, perdele
din material plastic, perdele din plastic pentru
cabine de duș, perdele și draperii de interior și
exterior, țesături aspre de lână pentru covoare,
materiale textile pentru dormitor, prosoape de
baie, mănuși pentru baie, materiale textile
pentru baie, materiale textile pentru baie (cu
excepția articolelor de îmbrăcăminte), produse
textile pentru bucătărie și masă, prosoape
de bucătărie, lenjerie de bucătărie, prosoape
de bucătărie (materiale textile), lenjerie pentru
pătuțuri, lenjerie de masă, așternuturi de pat
(lenjerie), baldachine (lenjerie de pat), lenjerie
de uz casnic, lenjerie de pat de frotir, articole
de menaj textile (lenjerie de masă), huse
(lenjerii) şi pături pentru pat, materiale textile,
lenjerii din frotir, tesături matlasate (lenjerii), saci
de dormit (lenjerii), lenjerii de pat cu volane,
lenjerii de pat cu falduri, materiale textile pentru
confecţionarea lenjeriilor, lenjerii de pat şi feţe

de mese, pături matlasate (aşternuturi de pat),
pături de pat din matase, invelitori de pat,
cuverturi de pat, pături tip pled, pături din mătase,
pături de lână, cuverturi pentru pătuţuri, lenjerie
pentru pătuţuri, cuverturi pentru pat (pături)
confecţionate din bumbac, cuverturi pentru pat
(pături) din fibre sintetice, aşternuturi de pat
(lenjerie), lenjerie de pat pentru bebeluşi, pleduri
şi cuverturi de pat, cuverturi matlasate (lenjerie
de pat), pături pentru animale de companie,
materiale textile pentru confecţionarea păturilor,
articole textile utilizate ca lenjerie de pat,
materiale textile folosite în fabricarea articolelor
pentru pat, articole textile la bucată pentru
confecţionarea cuverturilor de pat, perdele și
draperii confecționate din materiale textile.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale textile, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la materiale textile pentru casă, servicii de
publicitate, marketing și promovare, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web
online, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin canalele de comunicare,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media sociala, publicitate
online, servicii de comenzi online, servicii de
comenzi online computerizate, închiriere de
spațiu publicitar online, difuzare de materiale
publicitare online, publicare de materiale
publicitare online, servicii de publicitate și
marketing online, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, promovare online
de rețele informatizate și pagini web, servicii de
vânzare prin licitații online prin internet, difuzare
de anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, organizare de tranzacții comerciale
pentru alte persoane prin intermediul shop-
urilor online, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terți prin rețele de comunicații electronice,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau
de pe internet, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media sociala.

───────
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(210) M 2021 06526
(151) 08/09/2021
(732) ANA-MARIA CLINCIU, COMUNA

BRATOVOESTI NR. 47, JUDEŢ
DOLJ, SAT BRATOVOESTI, DOLJ,
ROMANIA

(540)

TARAMUL LEILOR
LIONS' REALM

(531) Clasificare Viena:
03.01.01; 29.01.02; 26.01.04; 01.01.05;
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte,
articole pentru acoprirea capului.
28. Jocuri, jucării și obiecte de diverstisment,
aparate pentru jocuri video, articole gimnastică și
de sport, decorațiuni pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 06527
(151) 08/09/2021
(732) MONICA TUDOR, CALEA

DOROBANTI NR. 134-138, BL. 11,
SC. A, ET. 4, AP. 10, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

HYPNOSE RESORT
BY THE SEA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 03.07.24

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

clase:
41. Organizarea de cursuri de dezvoltare
personala si antreprenoriat (instruire), furnizare
de cursuri de formare, cursuri de pregătire
in domeniul managementului, organizare si
coordonare de cursuri educaționale, cursuri de
instruire in tabere educative, furnizare de cursuri
de formare continua, furnizare de cursuri de
pregătire pentru tineri, coordonare de cursuri
cu privire la administrarea afacerilor, coordonare
de cursuri de pregătire in domeniul afacerilor,
pregătire de cursuri si examene in scop
educational, servicii educaționale de furnizare a
cursurilor de educație, furnizare de cursuri de
instruire in domeniul managementului general,
organizare de cursuri prin metode de invatare
la distanta, furnizare de cursuri de instruire
privind conștiința de sine, coordonare de cursuri
de pregătire in materie de afaceri, servicii de
consultanta referitoare la elaborarea de cursuri
de formare, coordonare de cursuri de instruire,
de educație si de pregătire pentru tineri si adulti.
43. Servicii de unitati de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, Servicii oferite de pensiuni pentru
animale, servicii de cafenea, servicii de bufet,
furnizarea de facilitați pentru camping, servicii
de cantina, închirierea de scaune, mese, fete
de masa, sticlărie, închirierea aparatelor de
gătit, servicii de cresa (creche), închirierea
dozatoarelor de apa potabila, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
si băuturi, sculptura in alimente, servicii de
tabere de vacanta (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor
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de iluminat, închirierea sălilor de ședințe,
servicii de motel, servicii de recepție pentru
cazare temporara (gestionarea sosirilor si
plecărilor), servicii de restaurant, servicii de
aziluri de batrani, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de (locuințe pentru)
cazare temporara, rezervări pentru cazarea
temporara, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanta, închirierea clădirilor transportabile,
servicii de restaurante udon and soba, decorare
de alimente, decorarea de torturi, furnizarea de
informații si consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.
44. Servicii de psiholog, servicii de terapie.

───────

(210) M 2021 06528
(151) 08/09/2021
(732) RAILING DESIGN SRL, BLV.

MIRCEA VODA 42 , BLOC
M14, SCARA 2 , AP 60 , ETAJ
6, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
Qualmont

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

6. Aluminiu, ancore, uşi blindate, metalice /
uşi armate, metalice, balustrade din metal,
bare pentru balustradele metalice, instalaţii
metalice pentru parcarea bicicletelor, șuruburi
metalice pentru prinderea cablurilor, colţare
metalice pentru construcţii, colţare metalice
pentru mobilă, alamă, brută sau semiprelucrată,
bare de oţel tras la rece, bronz, materiale
de construcţii din metal, construcţii din metal,
ferestre batante din metal, lanţuri metalice, fier
cromat, cleme metalice pentru cabluri şi ţevi,
coliere metalice pentru fixarea ţevilor, opritoare
metalice pentru uşi, opritoare metalice pentru
uşă, neelectrice / arcuri pentru uşă, neelectrice,
mânere metalice pentru uşi, zăvoare metalice
pentru uşi, deschizătoare de uşi, neelectrice,
tocuri de uşi din metal / rame de uşi din
metal, fitinguri metalice pentru uşi, încuietori
metalice pentru uşi, uşi metalice, bare de metal
trase la rece si lustruite, coturi metalice pentru

ţevi, garduri metalice, fitinguri metalice pentru
ferestre, fitinguri metalice pentru construcţii,
fitinguri metalice pentru mobile, fitinguri metalice
pentru paturi, uşi pliante metalice, matriţe
metalice de turnătorie, role metalice pentru
mobile, porţi metalice, paleţi metalici pentru
manipulare, balamale metalice, feronerie /
articole metalice , de mică dimensiune, grilaje din
fier pentru uşi, jaluzele metalice, scări metalice,
încuietori metalice, zăvoare metalice, zăbrele
metalice / gratii metalice, încuietori metalice,
altele decât cele electrice, jaluzele exterioare
din metal, bare cromate, pini (feronerie), mufe
din metal pentru ţevi, dopuri metalice / cepuri
metalice, stâlpi metalici, glisiere metalice pentru
uşi glisante, seifuri (metalice sau nemetalice) /
case de bani (metalice sau nemetalice),
seifuri, electronice, închizători metalice pentru
fixarea ferestrei, schele metalice, șuruburi
metalice, broască cu închidere automata, arcuri
(feronerie), construcţii din oţel, trepte (scări) din
metal, opritoare metalice, montanţi (componente
ale scărilor) metalici, piscine (structuri) metalice,
uşi batante din metal, elemente de fixare
metalice de perete, placări metalice pentru pereţi
utilizate în construcţii, șaibe metalice, opritoare
metalice pentru ferestre, elemente metalice
pentru fixarea ferestrelor, deschizători pentru
ferestre, neelectrice, închizători pentru ferestre,
neelectrice.
35. Furnizarea de informaţii comerciale şi
consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de intermediere
comercială: demonstraţii cu produse, servicii de
agenţie de import-export, marketing, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, strângerea la un loc, în
folosul terţilor, a unei game variate de bunuri
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri: feronerie/accesorii/
sisteme pentru usi, cabine dus, compartimentari
sticla, fatade, balustrade, maini curente ,
mobilier, constructii, copertine, porti, garduri,
sisteme control acces, sisteme pentru iluminat
mobilier si sisteme electrice, elemente de
asamblare si fixare, utilaje prelucrare metal,
sticla, lemn, unelte – scule electrice, unelte
si consumabile pentru montaj, echipament
protectie.

───────
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(210) M 2021 06529
(151) 08/09/2021
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR. 5, AP. 17, JUDETUL
BIHOR, BIHOR, 410042, BIHOR,
ROMANIA

(540)

WONDER SPRING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 06530
(151) 08/09/2021
(732) RAZVAN - DANIEL COCA,

STR. EROU ION SCORTAN NR.
57, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

EMIRATE NOTE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.25

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

3. Parfumuri, preparate parfumate, bețișoare
parfumate, săpunuri parfumate, potpuriuri
parfumate, săculețe parfumate, uleiuri
parfumate, creme parfumate, 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
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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, 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, produse de parfumerie,
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, publicitate
online, servicii de comenzi online, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin mijloacele
de media sociala, servicii de administrare
a comunităților online, 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,
promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de publicitate pentru
produse de parfumerie, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, furnizare de
informații privind produsele și serviciile pentru
consumatori, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
informare și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
servicii de informații și consiliere comercială

pentru consumatori în domeniul produselor
cosmetice.

───────

(210) M 2021 06532
(151) 08/09/2021
(732) SC FLORI GEORGIS

CONSULTING SRL, STR. CIPRIAN
PORUMBESCU NR.42, CAMERA
1, JUD. SUCEAVA, GURA
HUMORULUI, 725300, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)
DRAG DE BUCOVINA

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, concepere de logouri publicitare.
40. Tratamentul alimentelor și băuturilor,
conservarea alimentelor și a băuturilor.
43. Cazare temporară, servicii oferite de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță.

───────

(210) M 2021 06533
(151) 08/09/2021
(732) SUN WAKEBOARD, STR.

EUGENIU DE SAVOYA NR.
24, CAM.1, AP.9, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
CALEA ARADULUI NR.33, AP.07,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

La Plaja Nouă PARC
DE AVENTURĂ
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(531) Clasificare Viena:
06.07.25; 05.01.05; 18.01.09; 18.01.05;
02.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.02;
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08; 26.01.02;
26.11.08

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

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

41. Organizarea de evenimente sportive,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
educative, organizare de evenimente muzicale,
producție de evenimente sportive, organizare
de evenimente recreative, coordonare de
evenimente sportive, organizare de evenimente
pentru divertisment, închiriere de echipamente
pentru evenimente sportive, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare de
competiții și evenimente sportive, servicii de
divertisment sub forma de evenimente sportive.
43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite
desnack-baruri, servicii oferite de baruri de
cocteiluri, servicii ale barurilor, servicii de
restaurant și bar, servicii specifice barurilor de
cocteiluri, sevicii de baruri care servesc bere,
servicii de bar cu servire de vin, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri.

───────

(210) M 2021 06534
(151) 08/09/2021
(732) ANDRA-CRISTIANA STELIAN,

BD. IULIU MANIU NR.15H, BL.5,
SC.1, ET.3, AP.37, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

ICON By Andra Ste.

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 05.03.11; 27.05.01

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, organizare de evenimente
de ceremonie, organizare şi planificarea de
petreceri, organizare de activități recreative,
organizare de divertisment pentru nunți,
consultanţă în materie de planificare de
evenimente, consultanţă în materie de
planificare de evenimente cu scop cultural și
educativ, consultanță referitoare la planificare
de petreceri, organizare de evenimente în
scop cultural, de divertisment şi sportiv,
servicii de maestru de ceremonii pentru
petreceri şi evenimente speciale, intermediere şi
supraveghere de conferinţe, convenţii, expoziţii,
seminarii şi întruniri, planificare și coordonare de
petreceri (divertisment), planificarea de recepții
(divertisment), planificarea de spectacole.

───────
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(210) M 2021 06536
(151) 08/09/2021
(732) DACIA PLANT, STR.

HARMANULUI, FN, JUD. BRAŞOV,
BOD, 507015, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

EXPERŢI ÎN EXTRACTE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.14; 24.13.25

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de
uz veterinar, alimente și substanțe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluși, suplimente alimentare
pentru oameni și animale

───────

(210) M 2021 06537
(151) 08/09/2021
(732) DACIA PLANT SRL, STR.

HARMANULUI, FN, JUD. BRAŞOV,
BOD, 507015, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
Biseptol - fi deasupra
valului in sezonul rece

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,

alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide

───────

(210) M 2021 06538
(151) 08/09/2021
(732) DACIA PLANT SRL, STR.

HARMANULUI, FN, JUD. BRAŞOV,
BOD, 507015, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
Biseptol - iarna
poate fi ca vara

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide

───────
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(210) M 2021 06539
(151) 08/09/2021
(732) ANDREI-LIVIU ALEXANDRU,

STR. NICOLAE IORGA, NR.
32-34, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

Q's inn de bun gust

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.11.08; 26.11.12;
11.01.02; 11.01.04

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii de
rezervări la restaurant, servicii de restaurant
și bar, servicii oferite de snack-baruri, servicii
oferite de localuri tip snack-bar, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servire de mâncare destinată
consumului imediat, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), asigurarea de hrană și
băuturi, închiriere de săli pentru evenimente
sociale, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru

ocazii speciale, servicii de mâncare la pachet,
cazare temporară, servicii de ospitalitate
(cazare), furnizare de cazare temporară, servicii
de camping pentru turiști (cazare), furnizare
de locuri cazare pentru reuniuni, furnizare de
spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale.

───────

(210) M 2021 06540
(151) 08/09/2021
(732) SNAPSOLVE PTE. LTD., 1

RAFFLES QUAY, #26-10,
SOUTH TOWER, SINGAPORE,
SINGAPORE, 048583,
SINGAPORE

(740) RDA IP SRL, STRADA POPA TATU
NR. 49, BUCURESTI, SECTOR 1,
CP 010803, BUCURESTI, 010803,
ROMANIA

(540)

Solvelancer

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Hex
#496bd9), negru

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

9. Aplicații software descarcabile, aplicatii
mobile, aplicații software pentru telefoane
mobile descarcabile, programe de calculatoare
(software descărcabil), programe informatice pe
telefonul mobil ,inregistrate, software pentru
telefoane mobile, carcase pentru telefoane
mobile, huse pentru telefoane, huse pentru
telefoane inteligente, suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
suporturi adaptate pentru telefoane mobile,
telefoane mobile, curele pentru telefonul mobil,
baterii, încărcătoare usb, incarcatoare, cabluri
usb, căști in-ear, căști audio, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, suporturi
de stocare analogice goale, suporturi de
înregistrare analogice goale, suporturi digitale
de înregistrare, alarme de siguranță, ochelari
de soare, aparate și instrumente optice, ecrane
video, magneți decorativi, aplicații software
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descărcabile pentru telefoane inteligente,
medii de stocare digitale, carcase pentru
telefoane inteligente, carcase impermeabile
pentru telefoane inteligente, combinații de căști
cu microfon, magneți de pus pe frigider.
35. Agenții de publicitate, publicitate on-line într-
o rețea informatizată, publicitate de tip pay-per-
click (ppc), promovare de produse și servicii
pentru terți, distribuire de materiale publicitare,
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, promovarea vânzărilor pentru
terți, consultanță în domeniul managementului
afacerilor și al marketingului, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, închiriere de spațiu publicitar pe
internet, consultanță în afaceri, asistență în
conducerea afacerilor, servicii de informare
cu privire la aspecte comerciale, furnizare de
informații de afaceri prin intermediul unui site,
consultanță profesională privind administrarea
personalului, actualizare și întreținere de date din
baze de date informatice, servicii de promovare
și publicitate, producție de materiale publicitare,
furnizarea de spațiu pe pagini web pentru
promovare de produse și servicii, servicii de
informare privind afacerile, servicii ale agențiilor
de informații comerciale, furnizare și închiriere
de spațiu publicitar pe internet, consultanță
și informații privind managementul afacerilor
comerciale, servicii de agenții de informații
comerciale, servicii de agenții de informații
comerciale.
41. Servicii de divertisment, administrarea
serviciilor educaționale, servicii de formare
profesională (instruire), furnizarea de publicații
electronice, care nu pot fi descărcate, publicarea
de materiale multimedia online, prezentare de
evenimente de divertisment în direct, furnizare
de divertisment online sub formă de show-uri
de jocuri, organizare de conferințe educaționale,
servicii educaționale și de predare, producere
de programe de televiziune în vederea difuzării
pe dispozitive mobile, furnizare de divertisment
video printr-un site internet, servicii de producție
de divertisment sub formă de materiale video,
servicii pentru difuzarea de înregistrări video,
publicarea de reviste pentru consumatori,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale, publicare de cărți, publicare de reviste,
publicare de jurnale, publicare de ziare,
publicare de cântece, publicarea de fotografii,
publicare de reviste electronice, publicare
de lucrări muzicale, publicare de publicații
periodice, servicii de publicare, inclusiv servicii
de publicare electronică, publicare de cărți

și reviste, publicare de materiale didactice
educative, publicare de materiale tipărite în
format electronic, publicare multimedia de
reviste, jurnale și ziare, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
servicii de publicare de hărți, furnizarea de
tutoriale online, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment,
în rețele online și pe internet, organizare
de spectacole de divertisment, organizare
de spectacole în scopuri de divertisment,
organizarea de jocuri cu participarea publicului,
organizare de jocuri și competiții, organizare de
spectacole, prezentare de concerte, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, publicare multimedia
a ziarelor, publicare multimedia de cărți,
furnizare de informații în materie de divertisment,
informații în materie de divertisment, furnizare de
publicații electronice, organizare de evenimente
pentru divertisment, publicare de buletine
informative, servicii pentru publicarea buletinelor
informative, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, organizare și conducere
de conferințe educative.
42. Servicii de administrare de site-uri web și
hosting online pentru terți, programare pentru
calculatoare, stocare de date online, software
ca serviciu (saas), prestare de servicii de
furnizor de servicii de aplicații informatice
(asp), computerizare in nori (cloud computing),
stocare electronică de imagini digitale, servicii
de stocare electronică pentru arhivare de baze
de date, imagini și alte date electronice, stocare
electronică video, găzduirea unui site pentru
stocare electronică de fotografii digitale și
videoclipuri, găzduire de aplicații interactive,
găzduire de pagini web pe internet (hosting),
design de cărți de vizită, asigurarea utilizării
temporare a unui software nedescărcabil penru
a permite punerea în comun de conținut
multimedia și de comentarii între utilizatori,
găzduire de conținut de divertisment multimedia,
platformă ca serviciu (paas) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje, găzduire
de aplicații multimedia, găzduirea de conținut
digital pe internet, design și dezvoltare de
software, dezvoltare de soluții de aplicații
software de calculator, găzduire de platforme pe
internet.

───────
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(210) M 2021 06541
(151) 08/09/2021
(732) SC AVENTURA LIFE TRIP SRL,

STR. M17 NR. 16B,JUDETUL
CONSTANTA, NAVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
cocktails to go

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu exceptia berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────


