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Cereri Mărci publicate în 16/11/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 08024 09/11/2021 BIANCA BOTA MAZAR Forest & Water Sports

RIDE WITH PASSION

2 M 2021 08025 09/11/2021 PIVOVARY STAROPRAMEN
S.R.O.

PRAHA PREMIUM PILSNER
LAGER INSPIRED BY PRAGUE

3 M 2021 08026 09/11/2021 PIVOVARY STAROPRAMEN
S.R.O.

PRAHA BY Staropramen
PREMIUM PILSNER LAGER
INSPIRED BY PRAGUE
AS BOLD AS PRAGUE AS
SMOOTH AS PILSNER LAGER

4 M 2021 08027 09/11/2021 MAGIC MAKER MEDIA HOUSE
SRL

Provocare pe care

5 M 2021 08028 09/11/2021 CORA STEFANIA GORDAN LA TEATRU

6 M 2021 08030 09/11/2021 ECO LIVING PROJECT CAMINOTA

7 M 2021 08031 09/11/2021 SALOFARM SRL SALOFARM LOGISTIC

8 M 2021 08032 09/11/2021 S.C. OPENDEV ITS S.R.L. vinpresii

9 M 2021 08033 09/11/2021 RALUCA-GEORGIANA TATU 24beauty

10 M 2021 08034 09/11/2021 IRINA BUICA ARHIA

11 M 2021 08035 09/11/2021 JOZSEF DEMETER Jazz & Blues CLUB

12 M 2021 08036 09/11/2021 ARIA INVEST CONCEPT GRUP
S.R.L.

CleanCouch Curățare și
Igienizare

13 M 2021 08037 09/11/2021 S.C. ASP GROUP EAST SRL VILLA PREDELUȘ Aventura ta e
natura!

14 M 2021 08038 09/11/2021 ZEBE MARKET S.R.L. BAZARUL ONLINE

15 M 2021 08039 09/11/2021 DRAGOS GRUIA DINAMIC DELUXE

16 M 2021 08040 09/11/2021 CURATESCU SRL CURATESCU

17 M 2021 08041 09/11/2021 GEORGETA STAICU Ebrazi

18 M 2021 08042 09/11/2021 IDUNNE COSMETICS SRL FUMZ Just Vape it !

19 M 2021 08043 09/11/2021 VASCAR SA Moldova ÎN BUCATE
PASTRAMĂ Dichisită

20 M 2021 08044 09/11/2021 VIG HEALTH S.R.L. GETVIG. HEALTH

21 M 2021 08045 09/11/2021 EFAIN ONLINE SRL Funky Fain . creat într-o vară .

22 M 2021 08046 09/11/2021 EGGS CUP EGGSCUP EGGS & COFFEE

23 M 2021 08047 09/11/2021 DANTE INTERNATIONAL SA eMAG - Black Friday - Ziua cu
cele mai multe reduceri din an
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 08048 09/11/2021 CONSTANTIN DRAM LA PLĂIEŞI

25 M 2021 08049 09/11/2021 PAPITA DISTRIBUTION SRL SPECTRA

26 M 2021 08050 09/11/2021 CERTION SRL MOUSSAY BEACH CLUB
OLIMP

27 M 2021 08051 09/11/2021 CERTION SRL Solantis Neptun

28 M 2021 08052 09/11/2021 MIRCEA-BOGDAN PETRE
ŞTEFANIA LUIZA BUTARU

CONFORT ZONE LOVE IS
SPOKEN HERE Tashenka

29 M 2021 08053 09/11/2021 HENRI MAILLARDET AG CELLINI RESIDENCES -
SUSTAINABLE LUXURY LIVING

30 M 2021 08054 09/11/2021 ASOCIATIA DRAGOSTE
DESCULTA

Dragoste Desculta

31 M 2021 08055 09/11/2021 DRACOLA SRL Draccola

32 M 2021 08056 09/11/2021 UNIUNEA DE CONFERINŢE
A BISERICII ADVENTISTE DE
ZIUA A ŞAPTEA

tin SCHIMBĂ VIEȚI

33 M 2021 08057 09/11/2021 MIRCEA-BOGDAN PETRE
SIMONA IONELA BUTARU

Desculț in iarbă
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(210) M 2021 08024
(151) 09/11/2021
(732) BIANCA BOTA, STR.

ARHIMANDRIT TEOFIL PARAIAN
NR. 29, AP. 6, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

MAZAR Forest & Water
Sports RIDE WITH PASSION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.16

(591) Culori revendicate:albastru, verde,
portocaliu

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 08025
(151) 09/11/2021
(732) PIVOVARY STAROPRAMEN

S.R.O., NÁDRAŽNÍ 43/84, PRAHA
5, CZ-150 00, CEHIA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET.1, SECTOR
1, BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)

PRAHA PREMIUM
PILSNER LAGER

INSPIRED BY PRAGUE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:rosu, verde deschis,
verde inchis, alb, argintiu

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

32. Bere, bere de tip stout, bere de tip lager,
bere de tip porter și bere de tip ale, ape minerale
și gazoase și alte băuturi nealcoolice, băuturi
din fructe și sucuri din fructe, siropuri și alte
produse/preparate pentru fabricarea băuturilor
nealcoolice.

───────
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(210) M 2021 08026
(151) 09/11/2021
(732) PIVOVARY STAROPRAMEN

S.R.O., NÁDRAŽNÍ 43/84, PRAHA
5, CZ-150 00, CEHIA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011882,
ROMANIA

(540)

PRAHA BY Staropramen
PREMIUM PILSNER LAGER

INSPIRED BY PRAGUE
AS BOLD AS PRAGUE AS

SMOOTH AS PILSNER LAGER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 07.01.08

(591) Culori revendicate:rosu, verde deschis,
verde inchis, alb

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

32. Bere, bere de tip stout, bere de tip lager,
bere de tip porter și bere de tip ale, ape minerale
și gazoase și alte băuturi nealcoolice, băuturi
din fructe și sucuri din fructe, siropuri și alte
produse/preparate pentru fabricarea băuturilor
nealcoolice.

───────

(210) M 2021 08027
(151) 09/11/2021
(732) MAGIC MAKER MEDIA HOUSE

SRL, STRADA GENERAL EREMIA
GRIGORESCU 122A, JUDETUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400304,
CLUJ, ROMANIA

(740) TUCA ZBARCEA SI ASOCIATII,
BULEVARDUL NICOLAE
TITULESCU NR. 4-8, AMERICA
HOUSE ET 8 ARIPA DE VEST,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011141,
ROMANIA

(540)

Provocare pe care

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.11.12

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
102 C), roz (Pantone 807 C), albastru
(Pantone 2736 C, 306C)

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în fotografie,
cinematografie, audiovizual, aparate şi
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
şi reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginii sau datelor, suporturi magnetice de
stocare a datelor, date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, dvd-uri şi alte suporturi
de înregistrare digitale, filme cinematografice
descărcabile, jocuri electronice descărcabile,
jocuri interactive adaptate pentru a fi folosite
cu receptoare de televizor, software descărcabil
pentru jocuri interactive pentru calculator,
dispozitive pentru telefoane mobile şi de ţinut în
mână, jocuri dvd.
16. Publicaţii, fotografii.
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28. Jocuri, jucării, obiecte de divertisment.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri respectiv
jocuri, jucării, obiecte de divertisment, publicații,
fotografii, aparate şi instrumente utilizate
în fotografie, cinematografie, audiovizual,
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, şi reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginii sau datelor, software
pentru computere, suporturi de înregistrare
digitale, filme cinematografice, dispozitive pentru
telefoane mobile şi de ţinut în mână, articole
de merchandising, articole de îmbrăcăminte și
încălțăminte, cu excepţia transportului acestora,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, gestiunea
afacerilor comerciale, servicii publicitare, de
marketing și promoționale.
38. Difuzare de programe şi emisiuni de radio
şi televiziune, servicii de forumuri de discuţii pe
internet, trasmiterea de video la cerere (video-
on-demand).
41. Organizarea expozițiilor cu scop educațional
sau cultural, organizarea, producţia şi
prezentarea de evenimente în scop educaţional,
cultural sau de divertisment, organizarea,
producţia, managementul şi prezentarea de
competiţii, concursuri, jocuri, spectacole de
jocuri, spectacole cu întrebări şi răspunsuri
(quizzes) cu scop cultural, educativ sau de
divertisment, furnizarea de organizări şi producţii
de video-clipuri prin reţele de mobil sau
de calculator în scop de divertisment şi/sau
educative, servicii de educare şi divertisment
sub formă de programe pentru televizor, radio,
cablu, satelit şi programe de internet, producţia şi
prezentarea de programe radio şi televiziune, de
filme cinematografice, de spectacole, de video,
de dvd, de programe prin cablu, de programe
prin satelit şi/sau de programe prin internet,
divertisment prin intermediul producţiilor de
teatru, organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), concursuri telefonice interactive,
servicii de editură, furnizarea de educaţie
şi divertisment prin intermediul radioului,
televiziunii, satelitului, cablului, telefonului, web-
ului în toată lumea şi prin internet, închirierea
de înregistrări sonore şi de spectacole pre-
înregistrate, de filme, de spectacole radio
şi televiziune, servicii de divertisment de
televiziune implicând participarea telefonică a
audienţei, divertisment interactiv pentru folosire
cu telefonul mobil, jocuri pe bază de internet,
servicii de jocuri de amuzament, servicii de
reporteri de știri, reportaje fotografice, fotografie,
servicii de regie și producție de filme, alte decât
pentru filmele cu scop publicitar, rezervarea

biletelor și rezervări pentru evenimente de
divertisment, educaționale și sportive, servicii de
scriere pentru scenariști, compozitori.
42. Software ca serviciu (saas), platformă ca
serviciu (paas), servicii de creare şi întreţinere
de site web, proiectare de software și sisteme
de computer, design interior, design de ambalaje,
design de arte grafice.

───────

(210) M 2021 08028
(151) 09/11/2021
(732) CORA STEFANIA GORDAN, STR.

OLTETULUI NR.4A, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

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

(540)
LA TEATRU

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

43. Servicii de baruri, servicii de snack-baruri,
servicii de baruri de cocteiluri, servicii ale
barurilor, servicii de restaurant și bar, servicii
specifice barurilor de cocteiluri, sevicii de baruri
care servesc bere, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii de restaurante (servirea mesei), servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servicii de
restaurante fast-food.

───────
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(210) M 2021 08030
(151) 09/11/2021
(732) ECO LIVING PROJECT, SPLAIUL

TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 33,
CAMERA 2, ETAJ 1, JUDET TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR.CALEA ARADULUI, NR.
33, ET.1, AP.7, JUDET TIMIS,
TIMISOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

CAMINOTA

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 26.11.03; 26.11.05; 29.01.02;
29.01.03

(591) Culori revendicate:Verde, Crem
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
19. Materiale și elemente pentru clădiri și
construcții, fabricate din nisip, piatră, rocă,
argilă, minerale și beton, conducte și canale
din argilă, argilă refractară, dale din argilă,
plăci de argilă pentru pereți, țigle din
argilă pentru acoperiș, piatră, rocă, argilă și
minerale, argilă, argilă calcinată, suporturi pentru
zidărie de cărămidă (nu din metal), dibluri
nemetalice de fixare folosite la zidării de
cărămidă, cărămida aparentă, cărămidă pentru
șemineuri, cărămidă de placat (nemetalică),
piatră reconstituită, piatră de construcții, țigle

de piatră pentru acoperișuri, împrejumuiri din
piatră pentru șemineuri (mantale și polițe),
materiale de construcții confecționate din fibre
de piatră, materiale de construcție din piatră
naturală, piatră concasată, piatră naturală,
blocuri din piatră naturală, piatră de var sub
formă de pulbere, plăci din piatră naturală,
monumente de piatră, ciment cu zgură și calcar,
pietre calcaroase , materiale hidroizolatoare
(nemetalice), materiale pentru acoperiș, tencuieli
(materiale de construcții), materiale de
construcții nemetalice, zgură (materiale de
construcții), panouri pentru pereți, din materiale
nemetalice, elemente de fațadă din materiale
nemetalice, marmură (materiale de construcții),
gips (materiale de construcție), materiale de
construcții din fibre minerale, placaje de
piatră (materiale de construcții), aglomerate
din resturi lemnoase de la prelucrarea trestiei
de zahăr (materiale de construcție), materiale
aglomerate de pietre, amfiboli utilizați ca
materiale de construcție, granit, monumente
comemorative de granit, argilă pentru olărit,
lianți pentru fabricarea pietrelor, lianți pentru
întreținerea drumurilor, elemente de construcție
prefabricate (nemetalice) pentru asamblare pe
șantier, componente de construcție pentru
fațade din materiale nemetalice, materiale
nemetalice de armare pentru construcție, fațade
pentru construcție (nemetalice), componente de
construcție prefabricate nemetalice, materiale
de construcție, refractare, nemetalice, marmură
de construcție, cărămizi nemetalice pentru
construcție, cuarț utilizat ca material de
construcție, serpentin utilizat ca material de
construcție, tuf utilizat ca material de construcție,
compuși pentru tencuială utilizați în construcții,
compoziții de tencuială pentru utilizare în
construcții.
35. Servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la materiale de construcții, publicitate online,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu unelte manuale pentru lucrări de
construcție, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente manuale pentru lucrări
de construcție, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu unelte manuale pentru lucrări
de construcție, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente manuale pentru
lucrări de construcție., servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet.

───────
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(210) M 2021 08031
(151) 09/11/2021
(732) SALOFARM SRL, STR. 9 MAI,

NR. 25, JUDET BACAU, BACAU,
BACĂU, ROMANIA

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

(540)

SALOFARM LOGISTIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.03; 29.01.06

(591) Culori revendicate:gri inchis (R: 66 G:
81 B: 86), verde

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

35. Servicii de comerț cu ridicata în legătură
cu produse destinate protecției ori îmbunătățirii
sănătății oamenilor, produse farmaceutice,
preparate farmaceutice, preparate medicale,
medicamente, vitamine, minerale, produse
farmaceutice preparate cu vitamine, produse
farmaceutice preparate cu minerale, suplimente
alimentare, ceaiuri medicinale și nemedicinale,
remedii naturale și farmaceutice, unguente și
loțiuni preparate de laboratoare farmaceutice,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, plasturi, materiale de pansat,

dezinfectanți, materiale sanitare, truse medicale,
mănuși medicale, măști medicale, alimente
pentru bebeluși și copii, produse alimentare
și non alimentare bio, produse alimentare și
non alimentare organice, produse alimentare
și non alimentare vegane, produse și articole
pentru femei, produse și articole pentru
mame și gravide, produse cosmetice, produse
dermatocosmetice, articole de toaletă, produse
pentru îngrijirea pielii, produse pentru îngrijirea
pielii înainte și după expunerea la soare, produse
pentru igiena personală, șampoane și săpunuri
medicinale și nemedicinale, scutece pentru
bebeluşi, scutece igienice pentru incontinență,
articole absorbante pentru igiena personală,
produse și articole nemedicinale și medicinale
pentru îngrijirea dinților, parfumuri, deodorante,
ochelari, rame de ochelari, lentile de contact,
produse pentru îngrijirea ochelarilor și a lentilelor
de contact, cântare, aparate şi instrumente
chirurgicale, aparate și instrumente medicale,
aparate și instrumente dentare, aparate și
echipamente pentru diagnosticarea bolilor,
aparate și echipamente pentru monitorizarea
bolilor, teste pentru depistarea sarcinilor, articole
ortopedice, bandaje pentru suport, bandaje
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice şi de asistenţă adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate pentru sugari și copii, dispozitive
şi articole pentru sugari și copii, mobilier
medical, îmbrăcăminte și încăltăminte destinată
personalului medical și personalului din farmacii,
articole pentru acoperirea capului și feței
destinate personalului medical, dispozitive şi
articole pentru activitatea sexuală, servicii
de agentii de import și export, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziţie, compilare
computerizată a listelor cu comenzi, servicii de
comandă (pentru terți), servicii de publicitate
pentru produse farmaceutice.
39. Transport de produse, transport de produse
destinate protecției ori îmbunătățirii sănătății
oamenilor, transport de produse farmaceutice,
preparate farmaceutice, preparate medicale,
medicamente, produse farmaceutice preparate
cu vitamine, produse farmaceutice preparate
cu minerale, vitamine, minerale, suplimente
alimentare, ceaiuri medicinale și nemedicinale,
remedii naturale și farmaceutice, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, plasturi, materiale de pansat,
dezinfectanți, materiale sanitare, truse medicale,
mănuși medicale, măști medicale, transport de
alimente pentru bebeluși și copii, de scutece
pentru bebeluşi, aparate pentru sugari și
copii, dispozitive şi articole pentru sugari și
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copii, transport de produse alimentare si non
alimentare bio, organice si vegane, transport
de produse și articole pentru femei, de
produse și articole pentru mame și gravide,
transport de produse cosmetice, produse
dermatocosmetice, articole de toaletă, produse
pentru îngrijirea pielii, produse pentru îngrijirea
pielii înainte și după expunerea la soare, produse
pentru igiena personală, șampoane și săpunuri
medicinale și nemedicinale, produse și articole
nemedicinale și medicinale pentru îngrijirea
dinților, parfumuri, deodorante, transport de
scutece igienice pentru incontinență, transport
de articole absorbante pentru igiena personală,
transport de cântare, de aparate și instrumente
optice, aparate şi instrumente chirurgicale,
aparate și instrumente medicale, aparate și
instrumente dentare, aparate și echipamente
pentru diagnosticarea bolilor, aparate și
echipamente pentru monitorizarea bolilor, teste
pentru depistarea sarcinilor, articole ortopedice,
bandaje pentru suport, bandaje ortopedice,
materiale de sutură, dispozitive terapeutice
şi de asistenţă adaptate pentru persoanele
cu handicap, aparate de masaj, transport
de mobilier medical, de îmbrăcăminte și
încăltăminte destinată personalului medical și
din farmacii, de articole pentru acoperirea
capului și feței destinate personalului medical,
depozitare de produse, depozitare de produse
destinate protecției ori îmbunătățirii sănătății
oamenilor, depozitare de produse farmaceutice,
de preparate farmaceutice, de preparate
medicale, medicamente, produse farmaceutice
preparate cu vitamine, produse farmaceutice
preparate cu minerale, vitamine, minerale,
suplimente alimentare, ceaiuri medicinale și
nemedicinale, remedii naturale și farmaceutice,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, plasturi, materiale de pansat,
dezinfectanți, materiale sanitare, truse medicale,
mănuși medicale, măști medicale, depozitare
de alimente pentru bebeluși și copii, scutece
pentru bebeluşi, aparate pentru sugari și
copii, dispozitive şi articole pentru sugari și
copii, depozitare de produse alimentare și non
alimentare bio, organice și vegane, depozitare
de de produse și articole pentru femei, de
produse și articole pentru mame și gravide,
depozitare de produse cosmetice, produse
dermatocosmetice, articole de toaletă, produse
pentru îngrijirea pielii, produse pentru îngrijirea
pielii înainte și după expunerea la soare, produse
pentru igiena personală, șampoane și săpunuri
medicinale și nemedicinale, produse și articole
nemedicinale și medicinale pentru îngrijirea
dinților, parfumuri, deodorante, depozitare de

scutece igienice pentru incontinență, de articole
absorbante pentru igiena personală, depozitare
de cântare, depozitare de aparate și instrumente
optice, aparate şi instrumente chirurgicale,
aparate și instrumente medicale, aparate și
instrumente dentare, aparate și echipamente
pentru diagnosticarea bolilor, aparate și
echipamente pentru monitorizarea bolilor, teste
pentru depistarea sarcinilor, articole ortopedice,
bandaje pentru suport, bandaje ortopedice,
materiale de sutură, dispozitive terapeutice şi
de asistenţă adaptate pentru persoanele cu
handicap, aparate de masaj, depozitare de
mobilier medical, depozitare de îmbrăcăminte
și încăltăminte destinată personalului medical
și din farmacii, de articole pentru acoperirea
capului și feței destinate personalului medical,
informaţii despre depozitare, operaţiuni de
încărcare-descărcare, închirierea de depozite,
logistică de transport, închirieri de vehicule
pentru transport, ambalare de bunuri, ambalare
de produse, livrare de produse, livrare de bunuri.

───────

(210) M 2021 08032
(151) 09/11/2021
(732) S.C. OPENDEV ITS S.R.L.,

STR.INTRAREA GORNISTILOR,
NR. 5, BL. 139J, SC. A, AP. 13,
JUDET PRAHOVA, PLOIESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

vinpresii
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(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.24; 26.01.01; 29.01.01;
29.01.11

(591) Culori revendicate:Visiniu, Alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).

───────

(210) M 2021 08033
(151) 09/11/2021
(732) RALUCA-GEORGIANA TATU,

STR. RÂMNICU VÂLCEA NR.
8, ET. 5, AP. 508, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA,
BD. OCTAVIAN GOGA NR. 23,
BL. M106, SC. 4, ETAJ 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
24beauty

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

35. Servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de păr, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu vânzarea de cutii de cosmetice
pe bază de abonament, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
parfumare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de cosmetică pentru
oameni, prezentare de produse în scop publicitar
sau comercial, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, prezentări de produse și servicii de
afișare a produselor, servicii de cumpărături prin
compararea prețurilor, difuzare de materiale de
reclamă, de marketing și publicitare, difuzare
de materiale publicitare online, distribuire de
eșantioane, distribuire de mostre în scopuri
publicitare, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau de publicitate, furnizare de
spațiu pe pagini web pentru promovarea de
produse și servicii, gestionare de programe
de loializare, de stimulare sau promoționale
pentru clienți, administrare a programelor de

stimulare și de fidelizare a clienților, administrare
a programelor de stimulare pentru promovarea
vânzărilor, administrare de concursuri în scopuri
publicitare, administrare în materie de activități
de marketing, colectarea de informații privind
publicitatea, marketing de produse, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de programe de fidelizare a
clienților în scopuri comerciale, promoționale sau
publicitare, organizarea de prezentări în scopuri
publicitare, promovarea vânzărilor, publicitate
online, publicitate și marketing, servicii de
fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii de
publicitate pentru produse de parfumerie, servicii
de publicitate pentru produse cosmetice, studii
de marketing în domeniul produselor cosmetice,
de parfumerie și de înfrumusețare, administrare
a conturilor de vânzări, administrare a
evidențelor comerciale, administrare de afaceri,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, administrarea magazinelor,
administrarea vânzărilor, colectare de date
statistice în scopuri comerciale sau pentru
afaceri, colectare de informații comerciale,
consiliere privind achizițiile, controlul stocurilor
cu ajutorul bazelor de date, demonstrație de
vânzare (pentru terți), furnizare de informații
și consiliere pentru clienți cu privire la
selecția produselor și articolelor de achiziționat,
furnizarea de informații despre produse de
larg consum, și anume cu privire la
cosmetice, gestiunea stocurilor, închirieri de
spațiu publicitar pe internet, informații despre
vânzarea de produse, prelucrare administrativă
de comenzi de marfă, prelucrare administrativă
de comenzi de achiziție plasate prin telefon
sau calculator, prelucrare de date, sistematizare
și management, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii de consultanță
referitoare la achiziții de bunuri și servicii, servicii
de informare și de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
de machiaj, servicii de informații și consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor cosmetice, servicii de inventariere
a stocurilor, servicii de lansare de produse,
controlul computerizat a stocurilor, servicii de
relații cu publicul.

───────
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(210) M 2021 08034
(151) 09/11/2021
(732) IRINA BUICA, STR. AVIONULUI

NR. 27, BL. 15F, ET.4, AP.16,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

ARHIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a birourilor,
caselor, vilelor, apartamentelor permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, regruparea în avantajul terţilor a
articolelor de mobilier, mobila, articole de
iluminat, articole de uz caznic, producţie proprie
şi a unor terţi (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, activităţi
de retail, cercetarea pieţei, cercetări pentru
afaceri, relaţii publice, promovarea vânzărilor
pentru terţi, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă (promovare), consultanţă profesională
despre afaceri, organizare de expoziţii în scopuri
comerciale sau de publicitate, consultanţă şi
managementul de afaceri în domeniul vânzărilor
cu amănuntul (retailing).
36. Afaceri imobiliare, agenţii imobiliare,
concesionari/închirieri de bunuri imobiliare,
închirieri de birouri, servicii de consultanţă în

afaceri imobiliare, agenţii de închiriere, estimări
imobiliare.
37. Servicii de construcţii de clădiri, servicii
de reparaţii, servicii de instalaţii, informaţii
în domeniul construcţiilor, lucrări de instalaţii
electrice, lucrări de instalaţii sanitare şi de
încălzire centrală şi de montaj de echipamente
şi utilaje tehnologice la clădiri şi construcţii
inginereşti, servicii de construcţii de ansambluri
rezidenţiale, clădiri de birouri, spaţii comerciale,
precum şi servicii de reparaţii şi întreţinere a
acestora, servicii de supervizare şi conducere a
lucrărilor de construcţii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, academii (educație),
asistență profesională individualizată (coaching),
ateliere de formare, coordonare de cursuri,
servicii educaționale în domeniul arhitecturii,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea de seminarii, furnizare
de seminare online de formare, furnizarea
de instruire online, furnizarea de tutoriale
online nedescărcabile, publicarea de materiale
multimedia online cu excepţia celor publicitare,
furnizare de informații despre învățământ
online, publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, ghidare vocaţională
(consiliere educaţională sau de instruire).
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, arhitectură,
consultaţii arhitecturale, servicii de amenajări
interioare, servicii de design interior și servicii
conexe de informare și consiliere, design
de decoraţiuni interioare, servicii de design
arhitectural pentru decoraţiuni exterioare.

───────
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(210) M 2021 08035
(151) 09/11/2021
(732) JOZSEF DEMETER, STR.

CONSTANTIN ROMANU-VIVU
NR. 4, ET. I, APT. 6, JUDEȚ
MUREȘ, TÂRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

Jazz & Blues CLUB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.13; 29.01.12

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

clase:
43. Servicii de restaurant, servicii de bar, servicii
de club, servicii de club de jazz și blues.

───────

(210) M 2021 08036
(151) 09/11/2021
(732) ARIA INVEST CONCEPT GRUP

S.R.L., STR. POȘTAȘULUI NR.
24A, CAMERA 2, ET. 4, AP.
54, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

CleanCouch
Curățare și Igienizare

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 02.01.23; 12.01.01;
15.03.05

(591) Culori revendicate:negru, alb, verde,
turcoaz

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

37. Servicii de curățare și igienizare
(interior), curățarea clădirilor (interior), curățarea
geamurilor.

───────
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(210) M 2021 08037
(151) 09/11/2021
(732) S.C. ASP GROUP EAST SRL,

SPL. INDEPENDENTEI NR.273,
BL. CORP 5, ET.3, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

VILLA PREDELUȘ
Aventura ta e natura!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 06.01.02;
05.01.01; 07.01.08

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

clase:
43. Cazare temporară, asigurarea de hrană
și băuturi, servicii oferite de baruri, servicii
oferite de bufete cu autoservire, servicii oferite
de ceainării, furnizare de alimente și băuturi
dintr-o rulotă mobilă, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
oranizare de recepții pentru nunți (mâncare
și băutură), organizare de mese la hoteluri,
preparare de mâncăruri, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii oferite de restaurante cu

autoservire, servicii oferite de restaurante de
delicatese, preparare de mâncăruri pentru alte
persoane, pe bază de subcontractare, servicii
de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant prestate de hoteluri, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu licență,
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
restaurante specializate în preparate la grătar,
sculptură culinară, servicii ale barurilor, servicii
ale bistrourilor, servicii constând în furnizarea
de băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii de baruri cu narghilea, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii de bucătărie mobilă,
servicii de bufet pentru barurile de cocteiluri,
servicii de cazare cu mic dejun inclus, servicii
de ceainărie, servicii de club pentru furnizare
de mâncare și băuturi, servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de cluburi de băut
private, servicii de degustare de vinuri (furnizare
de băuturi), servicii de mâncare la pachet,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii de organizare de banchete, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servire de
alimente și băuturi în internet-cafe, servire de
băuturi alcoolice, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
alimente și băuturi, servicii în domeniul gustărilor,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
de somelier, servicii de terasă berărie, servicii
oferite de rotiserii, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurante care servesc ramen, servicii
de restaurante care servesc tempura, servicii
de restaurante de sushi, servicii de restaurație
pentru recepțiile firmelor (furnizare de alimente
și băuturi), servicii de snack-baruri, agenții de
cazare (hoteluri, pensiuni), servicii oferite de
case de oaspeți, cazare temporară la hoteluri
și moteluri, cazare temporară oferită de ferme
de agrement, furnizare de cazare temporară ca
parte a pachetelor de ospitalitate, furnizare de
cazare temporară pentru oaspeți, furnizare de
cazare temporară în apartamente de vacanță,
furnizare de cazare temporară în case de
vacanță, furnizare de cazare temporară în
pensiuni, furnizare de locuri de cazare la hoteluri,
furnizare de servicii de hoteluri și moteluri,
furnizare de terenuri special amenajate pentru
staționarea caravanelor, servicii oferite de hanuri
turistice, servicii oferite de hosteluri, servicii
oferite de moteluri, organizare de cazare pentru
turiști, organizare de locuri de cazare pentru
vacanțe, servicii oferite de pensiuni, punerea la
dispoziție a terenurilor de camping, servicii ale
agențiilor de turism pentru rezervarea locurilor
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de cazare pentru vacanță, servicii de agenții
de turism privind spațiile de cazare, servicii
de camping pentru turiști (cazare), închiriere
de case de vacanță, închiriere de cazare
temporară în case și apartamente de vacanță,
servicii hoteliere, servicii hoteliere pentru clienții
preferați, servicii hoteliere în stațiuni turistice,
servicii oferite de tabere de vacanță (cazare),
servicii de cazare hotelieră, servicii de cazare
temporară oferite de campinguri de vacanță,
servicii de cazare în case de odihnă pentru tineri,
servicii de cazare în stațiuni turistice, servicii
de hosteluri pentru turiști, asigurare de cazare
temporară pentru lucru, asigurare de facilități
pentru târguri (cazare), furnizare de spații special
amenajate pentru expoziții, furnizare de spații și
materiale pentru conferințe, expoziții și reuniuni,
servicii de cazare pentru reuniuni, consiliere
în domeniul culinar, consultații privind rețetele
de gătit, furnizare de informații cu privire la
servicii de bar, furnizare de informații despre
servicii de bar, furnizare de informații din
domeniul culinar printr-un site web, furnizare de
informații cu privire la prepararea alimentelor și
băuturilor, furnizare de informații referitoare la
baruri, furnizare de recenzii de restaurante și
baruri, furnizarea de recenzii despre restaurante,
informații și consiliere cu privire la prepararea
de mâncăruri, rezervări la restaurant, rezervări
pentru restaurante și mese, servicii de agenție de
voiaj pentru rezervarea de locuri la restaurante,
servicii de informare privind restaurantele,
servicii de consultanță în domeniul cateringului,
servicii de rezervare a meselor, servicii de
rezervări la restaurant, servicii prestate de
o agenție pentru rezervări de restaurante,
servicii de restaurante pentru turiști, servicii de
restaurante fast-food, servicii de restaurante tip
fast-food cu autoservire, servicii de restaurante
cu mâncare specific spaniolă, furnizarea de
informații cu privire la restaurante, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide.

───────

(210) M 2021 08038
(151) 09/11/2021
(732) ZEBE MARKET S.R.L., ALEEA

ILIA, NR. 3, BL. 56, SC. 1, ET. 5,
AP. 26, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

BAZARUL ONLINE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 18.01.08; 26.01.03;
29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu (HEX #fa1500),
albastru (HEX #115ab6)

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

25. Articole vestimentare pentru bărbați, blugi,
bluze, bluze sport, cămăși, colanți, ciorapi,
costume, costume pentru bărbați, eșarfe pentru
gât, eșarfe, eșarfe (articole de îmbrăcăminte),
curele (accesorii vestimentare), cravate, geci,
fuste, haine de stradă, îmbrăcăminte pentru
femei, îmbrăcăminte pentru fete, hanorace cu
glugă, jachete, jachete (îmbrăcăminte), maiouri,
jersee ( articole de îmbrăcăminte), paltoane,
pantaloni scurți, pulovere, pulover (articole
de îmbrăcăminte), șosete, tricouri, treninguri
(pentru sport), veste, tricouri polo, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme impermeabile, încălțăminte (cu
excepția articolelor de încălțăminte ortopedice),
ghete sport, ghete, espadrile, încălțăminte
pentru bărbați și femei, încălțăminte pentru
bărbați, încălțăminte pentru femei, pantofi din
piele, sneakers, teniși, pantofi de sport ,
îmbrăcăminte pentru copii, pantaloni pentru
copii (îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
pentru copii, articole de îmbrăcăminte pentru
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copii mici, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, îmbrăcăminte dintr-o singură piesă
pentru sugari și copii mici, încălțăminte pentru
copii, pantaloni pentru copii, salopetă de copii,
haine pentru copii, rochii pentru sugari și copii
mici, pantaloni salopetă pentru sugari și copii
mici, îmbrăcăminte tip body pentru sugari și
copii mici, haine de stradă pentru copii, articole
de purtat pe cap pentru copii, șosete pentru
sugari și copii mici, cardigane, costume de
baie, costume de baie întregi, costume de baie
pentru femei, costume de baie pentru bărbați,
costume de baie pentru copii, costume de baie
pentru bărbați și femei, geci din piele, geci de
puf, jachete, mantouri, pantaloni și veste pentru
femei și bărbați, lenjerie de damă, lenjerie intimă
de damă, halate, halate de baie, halate de
casă, halate de baie, hanorace, hanorace sport,
lenjerie intimă, boxeri pentru băieți (lenjerie
intimă), pantaloni scurți pentru sport, pijamale,
pulovere groase, sacouri de gală, salopete,
compleuri de dormit, șosete pentru sport, șosete
și ciorapi, șepci și căciuli pentru sport, căciuli cu
ciucuri, căciuli tricotate.
35. Publicitate, publicitate online, publicitate și
marketing, promovarea afacerii (publicitate),
servicii de publicitate și marketing, servicii de
publicitate, marketing și promovare, marketing
de produse, marketing pe internet, servicii de
marketing, servicii de comenzi online, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu genți, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale textile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la articole de îmbrăcăminte, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi
prin internet, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la produse de papetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la vânzarea de
mobilier, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la bijuterii, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tacâmuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
mobilă, servicii de vânzare cu amănuntul de
cărucioare pentru copii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu baterii, servicii

de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente sportive, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la produse cosmetice, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceasuri inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
sanitare, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la genți de mână, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
materiale textile pentru casă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
măsurare a timpului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente electrice
de uz casnic, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente electronice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de cosmetică pentru
oameni, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de igienă pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru haine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii pentru biciclete, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii de modă.

───────
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(210) M 2021 08039
(151) 09/11/2021
(732) DRAGOS GRUIA, ȘOS.

PANTELIMON NR. 126, BL. 207,
SC. 2, ET. 5, AP. 65, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DINAMIC DELUXE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 26.11.06

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
147C, Pantone 148 C), crem (Pantone
400C), negru (Pantone BLACK 0961C)

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

37. Servicii de construcții și demolări de clădiri,
închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere.
39. Transport, parcare și depozitare de vehicule,
organizarea transportului, servicii de închiriere în
legătură cu vehicule, transporturi și depozitare,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul, servicii de
închiriere în legătură cu transport și depozitare,
ambalarea și depozitarea mărfurilor.

───────

(210) M 2021 08040
(151) 09/11/2021
(732) CURATESCU SRL, STR. VASILE

ALECSANDRI NR. 3, APART. 3,
JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)
CURATESCU

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

3. Preparate pentru curățare și odorizante,
produse pentru toaletă, abrazivi, săpunuri și
geluri, cosmetice funcționale, creme pentru
spălare, emulsii fără săpun pentru spălarea
corpului, prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu agenți de curățare, extracte din
plante de uz cosmetic, gel de baie și de duș,
șampoane pentru corp, geluri de corp, șervețele
umede pentru uz igienic și cosmetic, șervețele
impregnate pentru curățare (nemedicinale și
pentru uz personal), șervețele de unică folosință,
impregnate cu substanțe de curățare, pentru
față, bureți impregnați cu produse de toaletă,
spume de curățare a pielii, preparate pentru baie
și duș, preparate de duș pentru igiena personală
sau folosite ca deodorant (produse de toaletă),
preparate nemedicamentoase de îngrijire a
corpului, produse cosmetice pentru curățenie
și igienă personală, produse pentru spălarea
mâinilor, preparate pentru spălat, de uz personal,
produse de spălare a părului și corpului, produse
pentru curățarea mâinilor, preparate pentru
îngrijirea pielii, produse cosmetice, produse
cosmetice și preparate cosmetice, prosoape
din hârtie pentru mâini, impregnate cu produse
cosmetice, tampoane de curățare impregnate
cu preparate de toaletă, produse cosmetice
și produse de toaletă nemedicinale, produse
cosmetice naturale, produse cosmetice pentru
uz personal, preparate abrazive pentru corp,
preparate igienice ca articole de toaletă,
preparate cosmetice pentru îngrijirea tenului,
preparate de toaletă nemedicamentoase,
șervețele impregnate cu loțiuni cosmetice,
preparate detartrante de uz casnic, pudre
pentru degresare, pudră pentru degresare de uz
general, preparate pentru curățarea și îngrijirea
corpului, sodă cristalizată, pentru curățare,
lichide pentru spălarea rufelor, detergenți
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de rufe pentru curățare de uz menajer,
preparate pentru spălare de uz menajer,
săpun detergent, amoniac pentru curățenie,
amoniac (alcalii volatile) utilizat ca detergent,
lavete impregnate cu preparate pentru lustruire,
destinate curățeniei, compoziții de curățare
pentru toalete, decapanți, detergenți, alții decât
cei folosiți în timpul proceselor de fabricație
și decât cei de uz medical, detergent pentru
spălare, detergenți de uz menajer, detergenți
pentru vasul wc, detergenți de uz casnic,
produse de înălbire de uz casnic, lichide de
curățare, șervețele umede impregnate cu un
produs de curățat, șervețele impregnate cu
preparate de curățare, burete impregnat cu
săpun, preparate pentru curățare impregnate pe
discuri cosmetice, lichid de spălare, preparate
pentru lustruit, detergenți sub formă de spumă,
săpun în calupuri pentru curățare menajeră,
pudră exfoliantă, preparate pentru înălbire
(decoloranți) de uz casnic, produse degresante
pe bază de solvenți, preparate pentru spălare,
preparate chimice de curățare pentru uz casnic,
preparate pentru înălbire de uz casnic, produse
de curățat, produse pentru clătire, preparate
degresante de uz casnic, preparate pentru
îndepărtarea petelor de pe articolele de menaj,
produse pentru îndepărtarea calcarului, produse
de curățare sub formă de spray de uz casnic,
produse de curățare de uz casnic, produse
de curățat pentru toalete, săpun de uz casnic,
spray-uri de curățare, detergenți ecologici de
rufe, detergenți comerciali de rufe, detergenți
sintetici pentru îmbrăcăminte, detergenți pentru
mașina de spălat vase, detergenți lichizi pentru
mașina de spălat vase, pânză îmbibată cu
detergent, pentru curățat.
5. Alcool medicinal, antiseptice, dezinfectante,
dezinfectante pentru wc-uri chimice,
dezinfectante folosite pentru igienă, produse
dezinfectante de uz menajer, șervețele
antibacteriene, șervețele dezinfectante,
șervețele impregnate cu preparate
antibacteriene, șervețele impregnate cu
medicamente, materiale textile pentru curățare
impregnate cu dezinfectant, de uz igienic,
loțiuni antibacteriene pentru mâini, produse
antimicrobiene pentru spălarea feței, produse
de curățare antiseptice, produse dezinfectante
pentru spălare (altele decât săpunuri), substanțe
de spălare (sterilizante), unguente antiseptice,
produs de spălat igienizant pentru fructe și
legume, preparate antibacteriene, preparate
antiseptice pentru îngrijirea corpului, preparate
germicide (altele decât săpunul), preparate
medicamentoase pentru spălarea mâinilor,
produse antiseptice pentru spălare, produse
pentru sterilizare, produse dezinfectante pentru

spălarea mâinilor, săpunuri dezinfectante,
dezinfectanți și antiseptice, substanțe
dezinfectante impregnate în șervețele, săpunuri
și detergenți medicinali și dezinfectanți, soluții
de sterilizare, sprayuri antibacteriene, sprayuri
antiseptice sub formă de aerosoli utilizate
pe piele, sprayuri antiseptice sub formă de
aerosoli utilizate pe suprafețe dure, substanțe
de sterilizare, produse și articole pentru igienă,
detergenți germicizi de uz medical, preparate
antibacteriene pentru spălarea feței de uz
medical, soluții antibacteriene pentru spălarea
mâinilor, produs antibiotic pentru spălat pe
mâini, produse antibacteriene de spălat pe
mâini, produse de uz medical pentru spălarea
mâinilor, preparate de toaletă medicinale, săpun
antibacterian, săpunuri medicinale, șampoane
medicinale, detergenți (detersivi) de uz medical,
produse de uz medical pentru spălarea mâinilor.
16. Prosoape de hârtie utilizate la curățenie,
căptușeli din hârtie pentru vasul de toaletă,
învelișuri din hârtie pentru colaci de wc,
prosoape din hârtie, prosoape igienice din hârtie
pentru mâini, șervețele din celuloză, batistuțe de
hârtie, șervețele pentru demachiat, din hârtie,
produse pentru față fabricate din hârtie, șervețele
de hârtie, șervețele din hârtie pentru față, șervete
din hârtie de uz cosmetic, hârtie absorbantă,
hârtie igienică, cârpe de șters din hârtie, role
de bucătărie (hârtie), role de hârtie igienică,
șervețele de toaletă din hârtie, șervețele din
celuloză de uz cosmetic, șervețele din celuloză
de uz casnic, prosoape de hârtie pentru mâini,
șervețele de hârtie pentru uz casnic, șervețele
de unică folosință, prosoape de hârtie, dischete
demachiante din hârtie.
21. Aparate de măturat magnetice, aparate
neelectrice pentru lustruirea podelelor, aparate
pentru șters praful, neelectrice, aplicatoare de
ceară pentru podea, montabile pe un mâner
de mop, aplicatoare neelectrice de șampon de
covoare, bătătoare neelectrice pentru covoare,
bureți abrazivi, bureți, deșeuri de bumbac pentru
curățare, bureți abrazivi de bucătărie sau de
uz casnic, bureți artificiali pentru uz casnic,
bureți de curățat de uz casnic, bureți de
menaj, bureți din sârmă, bureți metalici, bureți
metalici pentru curățat, bureți pentru curățare,
bureți pentru raclete de geam, bureți pentru
vase, capete de mop, cârpe de curățat, cârpe
pentru curățat podeaua, cârpe pentru lustruit,
cârpe pentru spălat dușumele, bureți metalici
pentru curățat, bureți pentru curățat, cârpe
pentru curățat, cuve pentru clătit, dispensere de
șervețele din celuloză, de uz casnic, dispozitive
non-electrice de curățat covoare, dispozitive
pentru presat tuburile, de uz casnic, dispozitive
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pentru săpun lichid, distribuitoare de lichide
pentru utilizare cu sticle, distribuitoare de săpun,
distribuitoare pentru săpun lichid (pentru uz
casnic), dozatoare de săpun, fărașe, fărașe
pentru firimituri, găleți cu storcător pentru mop,
găleți de plastic, găleți de uz domestic, găleți de
uz industrial, găleți pentru clătire, găleți pentru
mop, găleți prevăzute cu role, greble pentru
covor, instrumente abrazive pentru utilizare în
bucătărie (curățare), instrumente cu ventuze
pentru desfundarea țevilor, instrumente de spălat
geamuri (pentru uz casnic), instrumente de
strâns firimituri (neelectrice), instrumente pentru
curățarea sticlei, lavete de spălat vase, mânere
de mătură, nemetalice, mânere din plastic pentru
mături, mânere din plastic pentru perii de
curățare, mânere din plastic pentru perii, mânere
nemetalice pentru perii, mânere pentru mături,
mânere pentru perii, mănuși de bumbac de uz
casnic, mănuși de curățenie din țesături, mănuși
de lustruit, mănuși de menaj, mănuși din cauciuc
pentru uz casnic, mănuși din plastic de uz casnic,
mănuși pentru curățare sau pentru menaj,
mănuși pentru șters praful, material pentru
curățare, materiale pentru lustruire (cârpe),
mături, mături dure, mături mecanice, mături
pentru curățenie, ștergătoare de mobilă, mopuri,
mopuri neelectrice cu pulverizator de apă,
mopuri pivotante, pămătufuri de praf, pămătufuri
pentru mobilă, pânze de lustruire (neabrazive),
perii, perii cu mop, perii cu recipient pentru
detergent, perii de baie, perii de curățare, perii
de praf, perii de sârmă pentru curățat, perii de
spălat, perii de vase cu dispensator de săpun,
perii neelectrice pentru covoare, perii pentru
curățat, perii pentru încălțăminte, perii pentru
înlăturarea scamelor, perii pentru pardoseală,
perii pentru răzuire, perii pentru șamponare, perii
pentru spălarea veselei, perii pentru șemineuri,
perii pentru spălat, perii pentru țevi, perii pentru
uz casnic, piele de lustruit, raclete de uz
casnic, produse pentru periat, raclete (manuale)
pentru curățenie, șervete de bucătărie, suporturi
pentru bureți, suporturi pentru perii, suporturi
pentru săpun lichid, ustensile de curățenie
pentru toaletă și baie, articole de sticlărie,
bare pentru prosoape, bene de gunoi, căni,
căni de băut, căni realizate din plastic, căni
metalice cu capac, caserole (veselă), castroane,
cești, coșuri de rufe, coșuri de hârtii, coșuri
de gunoi de uz menajer, coșuri pentru plante,
instrumente pentru curățat acționate manual,
difuzoare de uleiuri parfumate, altele decât
bețișoare parfumate, distribuitoare de șervețele
pentru uz casnic, distribuitoare de role de
hârtie igienică, distribuitoare de prosoape de
mâini, care nu sunt fixe, distribuitoare de
prosoape de hârtie, dozatoare pentru șampon,

ghivece de flori, suporturi pentru role de hârtie
igienică, lăzi frigorifice, lăzi de gunoi, produse
pentru curățare, produse din sticlă de uz
casnic, pulverizatoare de uz casnic, recipiente
pentru menaj sau bucătărie, săculețe și cutiuțe
parfumate (recipiente), suporturi pentru săpun,
savoniere, scobitori, perii de toaletă, ustensile
de uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, vase, vase de bucătărie, veselă,
articole de bucătărie și recipiente, distribuitoare
de hârtie igienică, suporturi verticale pentru
hârtie igienică, suporturi pentru role de hârtie
igienică, distribuitoare pentru hârtia igienică
(altele decât cele fixate).
25. Îmbrăcăminte, articole de încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului, uniforme,
uniforme profesionale, uniforme de lucru.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, 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 comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, difuzare de materiale
publicitare online, publicitate online, publicare de
materiale publicitare online, servicii de publicitate
și marketing online, furnizare de informații
comerciale din baze de date online, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminte, servicii de comercializare
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte și
accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu încălțăminte,
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 ridicata în legătură
cu articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru curățenie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
curățenie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse din hârtie de unică
folosință, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente de cosmetică pentru
oameni, furnizarea de informații comerciale
despre produse de larg consum, și anume cu
privire la cosmetice, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
de publicitate pentru produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
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la produse cosmetice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de igienă
pentru oameni, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de igienă pentru
oameni, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de curățare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
curățare.
37. Servicii de curățenie în spații publice,
servicii de curățare a instalațiilor sanitare
mobile, servicii de curățare industrială, servicii
de curățenie, servicii de curățenie domestica,
curățenie în spațiile comerciale, servicii de
curățenie pentru birouri, servicii de curățenie
pentru case particulare.

───────

(210) M 2021 08041
(151) 09/11/2021
(732) GEORGETA STAICU, BD. PIPERA

NR.1, VILA 7, AP.7, VOLUNTARI,
077190, ROMANIA

(540)
Ebrazi

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

31. Brazi de Crăciun naturali.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de comenzi online.

───────

(210) M 2021 08042
(151) 09/11/2021
(732) IDUNNE COSMETICS SRL,

CALEA DOROBANȚI, NR. 134-138,
BLOC 11, SCARA B, ETAJ 5, AP.
58, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I NR. 54B, ET.3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020915,
ROMANIA

(540)

FUMZ Just Vape it !

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

34. Soluții lichide pentru țigările electronice,
țigări electronice, țigări care conţin substituenţi
de tutun, nu pentru scopuri medicale, arome,
altele decât uleiurile esențiale, pentru utilizare
în țigări electronice, vaporizatoare cu ingestie
orală pentru fumători, pipe de tutun, muştiucuri
pentru suporturile de ţigări, țigări electronice
și dispozitive pentru utilizare ca alternativă la
țigările tradiționale, cutii pentru țigări electronice,
trabucuri electronice, narghilele electronice, pipe
electronice pentru fumat, vaporizator cu fir
pentru ţigarete electronice şi dispozitive de fumat
electronice, beţişoare de tutun, produse din
tutun pentru a fi încălzite, dispozitive electronice
şi piesele lor pentru încălzirea ţigaretelor sau
tutunului pentru eliberarea de aerosol care conţin
nicotină pentru inhalat, huse şi suporturi de
dispozitive electronice de inhalare cu nicotină,
reumpleri pentru dispozitive electronice de
inhalare cu nicotină, fiole, cartuşe şi cartuşe
reîncărcabile pentru dispozitive electronice de
fumat şi pentru ţigări electronice.

───────
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(210) M 2021 08043
(151) 09/11/2021
(732) VASCAR SA, STR. PODUL ÎNALT

NR. 4, JUD. VASLUI, VASLUI,
VASLUI, ROMANIA

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

(540)

Moldova ÎN BUCATE
PASTRAMĂ Dichisită

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08

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

clase:
29. Pastramă.
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
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu diverse tipuri de carne,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură

cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse alimentare,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, regruparea în avantajul terților a
produselor din carne preparate, 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 08044
(151) 09/11/2021
(732) VIG HEALTH S.R.L., STR.

IZVORUL RECE NR. 3, BL.S14,
SC.A, ET.4, AP.60, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP S.R.L., ALEEA
FETESTI 11, BL. F1, SC. C, ET. 1,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

GETVIG. HEALTH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 29.01.03;
29.01.08

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

44. Furnizare de servicii medicale, servicii
medicale furnizate prin telefon (servicii
medicale), servicii de consultanta legate
de servicii medicale, servicii de furnizare
de informaţii medicale, servicii de informatii
medicale furnizate pe internet, servicii medicale
oferite printr-o reţea de furnizori de servicii
medicale, pe bază contractuală, consultanţă şi
servicii de informaţii despre produse medicale.

───────

(210) M 2021 08045
(151) 09/11/2021
(732) EFAIN ONLINE SRL, STR.

NANDRU NR. 42A, CAMERA 4,
ET.1, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

Funky Fain . creat într-o vară .

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole
de îmbrăcăminte pentru femei, articole
de îmbrăcăminte pentru bărbați, articole
de încălţăminte, încălțăminte pentru femei,
încălțăminte pentru copii, încălțăminte pentru
bebeluși, încălțăminte pentru bărbați, articole
de încălțăminte pentru plajă, ghete, cizme,
cizme pentru sporturi, pantofi pentru gimnastică,
cizmuliţe, sandale, pantofi, bocanci de schi,
papuci, şoşoni, pantofi de sport.

───────

(210) M 2021 08046
(151) 09/11/2021
(732) EGGS CUP, STR. CĂLUȘARILOR

NR.3, BL.25, ET.3, AP.21, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

EGGSCUP EGGS & COFFEE
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 11.03.04;
29.01.02; 29.01.04; 29.01.06

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

clase:
29. Ouă şi produse din ouă, omlete, omleta
rulata, frittata (omletă italiană), mâncăruri
preparate, alimente semipreparate și gustări
sărate, mâncăruri preparate care conţin (în
principal) ouă, gustări pe bază de cartofi, gustări
pe bază de fructe, gustări pe bază de legume,
gustări pe bază de tofu, gustări pe bază de
carne, gustări pe bază de lapte, gustări pe bază
de brânză, gustări pe bază de fructe confiate,
gustări pe bază de fructe uscate.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
produse de patiserie şi produse de cofetărie,
pâine, produse de patiserie şi mâncăruri pe
bază de făină, tortilla, clătite, sosuri de gătit,
sosuri, sosuri pentru gustări, gustări din tortilla,
gustări rapide preparate din grâu, gustări rapide
preparate din musli, gustări rapide preparate
din porumb, gustări pe bază de orez, gustări
pe bază de cereale, gustări pe bază de
multicereale, gustări preparate conțînând în
principal paște, gustări care constau în principal
din pâine, sandvișuri, hamburgeri (sandvișuri),
sandvișuri cu carne, sandvișuri cu peste, hoț
dog (sandvișuri), înveliș pentru sandvișuri,
sandvișuri cu crenvurști, sandviș din brânză
topită, sandvișuri încălzite la grill, sandvișuri
care conțin salată, lipii pentru sandvișuri (pâine),
brioșe, brioșe (muffins), brioșe cu fructe,
amestecuri pentru brioșe, brioșe umplute cu
gem.
43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurant și bar, servicii furnizate de coffee-
shopuri, servicii de mâncare la pachet, furnizare
de mancaruri si bauturi, in special cafea si
mancaruri pe baza de oua, pregătirea și
furnizarea de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, localuri tip snack-bar,
servicii de restaurant cu sandvișuri, servicii de
restaurant care oferă pregătirea de mâncăruri
gastronomice legate de ouă și inspirate de ouă,
și anume, omlete, sandvișuri cu ouă, antreuri și
garnituri cu ouă, precum și feluri de mâncare
și mâncăruri asortate pentru micul dejun care
evidențiază și folosesc ouă în diferite stiluri
și preparate unice, restaurante cu autoservire,
servire de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, servire de mâncare destinată consumului
imediat, servicii de restaurante fastfood, servicii
de catering.

───────

(210) M 2021 08047
(151) 09/11/2021
(732) DANTE INTERNATIONAL SA,

STR. VIRTUTII NR. 148, SPAŢIUL
E47, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
eMAG - Black Friday - Ziua cu
cele mai multe reduceri din an
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software de calculator, programe de
calculatoare (software descărcabil), aplicaţii
software de calculator, descărcabile, aplicatii
(software) mobile descărcabile, software de
aplicaţii descarcabile pentru dispozitive mobile.
35. Servicii ce implica publicitatea, promovarea
si promotii de vanzare pentru companii,
publicitate online si promovare prin intermediul
unei retele de computere si al unei retele
de telefonie mobila, servicii de reclama si
promotii de vanzare, inchirierea de timp
si spatiu de publicitate in mediile de
comunicare, furnizarea de spatii pe site-uri in
scopul de a face reclama pentru bunuri si
servicii, publicarea textelor publicitare online,
prezentarea produselor in toate mediile de
comunicare, in scopul vanzarii cu amanuntulsi/
sau cu ridicata, aranjarea si organizarea de
expozitii, targuri si alte evenimente similare
in scopuri comerciale, servicii de vanzare cu
amanuntul, cu ridicata si online pentru :produse
de toaleta, preparate pentru igiena orala,
parfumuri, preparate de infrumusetare si de
curatare pentru corp, uleiuri esentiale si
extrase aromatice, preparate pentru curatare si
odorizare, preparate abrazive pentru curatare,
lumanari, suplimente alimentare si preparate
dietetice, preparate si articole sanitare, aparate
pentru aranjarea parului, ustensile pentru
arta corporala, manichiura si pedichiura,
instrumente pentru tunderea si indepartarea
parului, tacamuri si instrumente pentru
prepararea alimentelor, unelte pentru gradinarit,
agricultura si peisagistica, unelte manuale pentru
constructie, reparatie si intretinere, aparate si
instrumente stiintifice de navigare, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cantarire, de masurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare si didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate si instrumente pentru
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inregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media inregistrate si descarcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analaogice de inregistrare si de stocare,
fara continut, calculatoare si dispozitive
periferice de calculatoare, aparate de masaj,
aparate, dispozitive si articole pentru alaptarea
bebelusilor, aparate si instalatii de iluminat,
de incalzit, de racit, de producere a vaporilor,
de coacere, de uscare, de refrigerare, de
ventilare, de distribuire a apei si de uz sanitar,
vehicule, instrumente de masurare a timpului,
hartie si carton, produse de imprimerie, articole
de papetarie si articole de birou, cu exceptia
mobilei, adezivi pentru papetarie sau menaj,
materiale de desen si materiale pentru artisti,
pensule, materiale didactice si de instruire,
foi, folii si pungi din material plastic pentru
impachetare si ambalar, genti de voiaj si de
transport, umbrele si parasolare, bastoane,
zgarzi, lese si imbracaminte pentru animale,
mobilier divers, ustensile si recipienti pentru
menaj sau bucatarie, articole de bucatarie
si vesela, piepteni si bureti, produse din
sticla, portelan si ceramica, lenjerie de casa,
perdele, imbracaminte, incaltaminte, articole
care servesc la acoperirea capului, articole
de mercerie, decoratiuni pentru par, covoare,
presuri, rogojine, linoleum si alte produse
pentru acoperirea podelelor, tapete murale,
jocuri, jucarii si articole pentru joaca, aparate
pentru jocuri video, articole de gimnastica si
sport, decoratiuni (ornamente) pentru pomul de
craciun, produse alimentare si bauturi.
42. Programarea pe calculator, servicii de
programare a calculatoarelor referitoare la
aplicatii multimedia si interactive, consultanta
privind proiectarea si dezvoltarea de software
de calculator, dezvoltarea de software (design),
servicii de stocare a datelor online furnizate
de specialisti in calculatoare, cu privire la
informatii online, personalizate, crearea si
mentinerea de site-uri web, furnizarea de
motoare de cautare pentru internet, gazduirea
de servere, servicii ale specialistilor referitoare
la technologia informatiei pentru stocarea datelor
online, furnizarea accesului temporar online, la
aplicatii si unelte software, furnizarea accesului
temporar la software nedescarcabil, servicii
ale specialistilor in technologia informatiei
referitoare la cloud computing, gazduirea site-
urilor web, gazduirea de aplicatii soft pentru
altii, crearea si furnizarea de aplicatii soft,
furnizarea de aplicatii soft pentru a permite si a
facilita incarcarea, descarcarea, redarea in flux,
trimiterea de mesaje, publicarea, expunerea,
postarea pe bloguri, furnizarea de legaturi,

impartirea de fisiere electronice sau de informatii
prin intermediul unei retele de comunicatii,
dezvoltarea de aplicatii electronice de software.

───────

(210) M 2021 08048
(151) 09/11/2021
(732) CONSTANTIN DRAM, STR.

PODIŞULUI NR. 5E, JUDETUL
IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)
LA PLĂIEŞI

(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 artişti,
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 a afacerilor cu
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privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
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, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, 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, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, scrierea de curriculum vitae pentru
terţi, scrierea de cv-uri pentru terţi, servicii de
comerţ, servicii de comerţ cu amănuntul, servicii
de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ online,
servicii de informare a consumatorilor.
39. Transportul cu barja, închirierea de
ambarcaţiuni, transportul cu ambarcaţiunile,
depozitarea de ambarcaţiuni, rezervarea
locurilor de călătorie, servicii de îmbuteliere,
transportul cu autobuzul, închirierea de
maşini, transportul cu maşina, parcarea
de maşini, servicii de folosire în comun
a maşinii, aprovizionarea distribuitoarelor
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automate, depozitare de bagaje, organizare de
servicii de transport de pasageri, pentru alte
persoane, prin intermediul unei aplicații online,
servicii de folosire în comun a autovehiculelor,
cărăuşie, servicii de şoferie, colectarea de
bunuri reciclabile (transport), servicii de curierat
(mesaje sau mărfuri), organizarea de croaziere,
livrarea bunurilor, livrarea ziarelor, livrarea de
ziare, livrarea bunurilor prin comandă poştală,
închirierea costumelor de scufundare, furnizarea
de direcţii de deplasare în scopuri de călătorie,
închirierea de vitrine de vin electrice, însoţirea
turiştilor, transportul cu feribotul, livrarea de
flori, francarea corespondenţei, transportul de
mărfuri (transportul maritim de bunuri), servicii
de transportator (expeditor) de mărfuri, servicii
de agenţie de transport (expediere), servicii
de agenţie de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, împachetarea cadourilor,
operaţiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare, înmagazinare, informaţii
despre depozitare, închirierea containerelor de
depozitare, transportul cu taxiul, furnizarea
de informaţii despre trafic, transportul
cu tramvaiul, servicii de transport pentru
tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
transportul prin conducte, transport, transportul
turiştilor, transportul şi depozitarea deşeurilor,
transportul şi depozitarea gunoaielor, servicii
de broker de transport, rezervări de
transport, organizarea transportului pentru
deplasările turistice, informaţii despre transport,
logistica transporturilor, rezervări de călătorie,
descărcarea încărcăturilor, închirierea de
vehicule, închirierea de portbagaje cu montare
pe capota vehiculului, închirierea de depozite,
împachetarea bunurilor, transportul pasagerilor,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul.
41. Academii (educaţie), servicii de parcuri
de amuzament, furnizarea serviciilor de
amuzament de tip arcade, dresarea animalelor,
închirierea lucrărilor de artă, închirierea
echipamentelor audio, organizarea concursurilor
de frumuseţe, educaţie de tip şcoală
cu internat, rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de caligrafie, furnizarea
de facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
spectacole cinematografice, spectacole de
cinema, închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
cursuri prin corespondenţă, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment furnizate
de galeriile de artă, distribuție de filme,

transfer de know-how (instruire), servicii
educaționale furnizate de asistenți pentru nevoi
speciale, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, sevicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, dublări, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele
decât filmele publicitare, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
de jocuri de noroc, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, furnizarea de
articole pentru golf, efectuarea de excursii cu
ghid, efectuarea de excursii de căţărare cu ghid,
predarea gimnasticii, servicii ale cluburilor de
sănătate (antrenamente de sănătate şi fitness),
servicii de tabere de vacanţă (divertisment),
organizarea şi susţinerea unor forumuri
educaţionale în persoană, închirierea de acvarii
interioare, servicii de karaoke, interpretariat
lingvistic, servicii de punere în pagină, altele
decât pentru scop publicitar, servicii de împrumut
ale bibliotecii, închirierea de aparate de iluminat
pentru scenele de teatru sau studiourile de
televiziune, microfilmare, servicii de bibliotecă
mobilă, servicii de model pentru artişti,
închirierea de filme, servicii de studiouri de film,
furnizarea de facilităţi pentru muzee (prezentări,
expoziţii), servicii de compoziţie muzicală,
producţia de muzică, servicii de reporteri de
ştiri, servicii de cluburi de noapte (divertisment),
şcoli, grădiniţe, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile, servicii
de orchestră, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de competiţii sportive, organizarea de loterii,
organizarea de baluri, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), organizarea de spectacole
de modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), servicii de instructor personal
(antrenament de fitness), raportare fotografică,
fotografie, educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
circ, prezentarea spectacolelor de varietate,
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prezentarea prestaţiilor live, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărţilor, divertisment radio, închirierea aparatelor
de radio şi televizoarelor, producţia de programe
radio şi de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de publicitate
sau culturale, închirierea simulatoarelor de
antrenament, servicii de evaluare a stării
fizice pentru antrenamente, pictură pe faţă,
educaţie religioasă, scrierea de scenarii de
film, scenarii, altele decât cele publicitare,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
închirierea de decoruri pentru spectacole,
producţia de spectacole, interpretarea în
limbajului semnelor, compunerea de melodii,
închirierea de înregistrări sonore, servicii
de tabere sportive, furnizarea de facilităţi
sportive, închirierea de echipament sportiv, cu
excepţia vehiculelor, închirierea de terenuri de
sport, închirierea de facilităţi pentru stadioane,
închirierea de decoruri pentru scenă, subtitrare,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
predare, servicii educaţionale, servicii de
instruire, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile,
prin intermediul serviciilor video la cerere,
închirierea terenurilor de tenis, producţii
de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), cronometrarea evenimentelor
sportive, închirierea de jucării, servicii de
instruire cu ajutorul simulatoarelor, traducere,
meditaţii, închirierea aparatelor de înregistrare
video, închirierea camerelor video, închirierea
camerelor de filmat, editarea casetelor video,
închirierea casetelor video, înregistrarea pe
casete video, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire), scrierea de texte altele decat
cele publicitare, servicii de grădină zoologică,
parcuri de distracție, servicii pentru parcuri
sportive, servicii ale parcurilor tematice, servicii
oferite de parcuri tematice, servicii oferite de
parcuri acvatice, servicii specifice parcurilor
de distracții, servicii specifice parcurilor de
aventură, divertisment de tipul parcurilor de
atracții, producere de spectacole în parcuri de
distracții, furnizare de spații pentru parcuri de
distracții, servicii specifice parcurilor de aventură
pentru copii, servicii specifice parcurilor de
distracții și tematice, servicii pentru parcurile
de distracții și cele tematice, divertisment
de tipul parcurilor acvatice și centrelor
recreative, servicii oferite de parcuri naturale

(în scopuri de recreere), parcuri de distracție
și tematice, târguri, grădini zoologice și muzee,
servicii specifice parcurilor de distracție cu
tematică inspirată din cinematografie, servicii
de divertisment sub formă de spectacole în
parcuri de distracții, servicii specifice parcurilor
de distracții cu tematică inspirată din producțiile
radiofonice, servicii specifice parcurilor de
distracții cu tematică inspirată din producțiile
de televiziune, furnizare de spații pentru
parcuri tematice, exploatarea parcurilor acvatice,
furnizare de parcuri acvatice.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări la
pensiuni, servicii de cafenea, servicii de bufet,
furnizarea de facilităţi pentru camping, servicii
de cantină, închirierea de scaune, mese, feţe
de masă, sticlărie, închirierea aparatelor de
gătit, închirierea dozatoarelor de apă potabilă,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, sculptură
în alimente, servicii de tabere de vacanţă
(cazare), servicii hoteliere, rezervări de hoteluri,
închirierea aparatelor de iluminat, închirierea
sălilor de şedinţe, servicii de motel, servicii de
recepţie pentru cazare temporară (gestionarea
sosirilor şi plecărilor), servicii de restaurant,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku, hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, furnizarea de
spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni, organizare
de recepții pentru nunți (spații), organizare de
recepții pentru nunți (mâncare și băutură).

───────
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(210) M 2021 08049
(151) 09/11/2021
(732) PAPITA DISTRIBUTION SRL, ȘOS.

BUCUREȘTI-URZICENI NR. 17,
HALA 6, MAGAZIN 20, AFUMAȚI,
077010, ILFOV, ROMANIA

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

(540)
SPECTRA

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

3. Preparate pentru parfumarea camerei,
odorizante, odorizant difuzor, sprayuri
odorizante pentru cameră, rezerve pentru
dozatoare electrice de parfum de cameră.

───────

(210) M 2021 08050
(151) 09/11/2021
(732) CERTION SRL, ALEEA

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

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

(540)

MOUSSAY BEACH
CLUB OLIMP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.06; 04.01.03;
22.01.05

(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.
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36. Afaceri imobiliare, servicii de închiriere
și leasing imobiliar, în legătură cu imobile
cu destinații diferite, indiferent de destinația
atribuită acestora de către chiriași sau locatari,
inclusiv spații 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,
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, servicii de planificare și organizare în
sectorul dezvoltărilor imobiliare.
37. Servicii de planificare de șantier 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 08051
(151) 09/11/2021
(732) CERTION SRL, ALEEA

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

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

(540)

Solantis Neptun

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.11.05; 29.01.06

(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
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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, în legătură cu imobile
cu destinații diferite, indiferent de destinația
atribuită acestora de către chiriași sau locatari,
inclusiv spații 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,
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, servicii de planificare și organizare în
sectorul dezvoltărilor imobiliare.
37. Servicii de planificare de șantier 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 08052
(151) 09/11/2021
(732) MIRCEA-BOGDAN PETRE, STR.

DEALUL ȚUGULEA NR 13, BL A5,
SC 3, ET 3, AP 48, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA
ŞTEFANIA LUIZA BUTARU,
STR. PRINCIPALĂ NR. 336,
JUDETUL DAMBOVITA, BEZDEAD,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.
GHERGHITEI, NR.1, BL.94B, SC.B,
AP.76, SECTOR 2, BUCURESTI,
022511, ROMANIA

(540)

CONFORT ZONE LOVE IS
SPOKEN HERE Tashenka

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.02; 26.11.12

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

18. Articole de îmbrăcăminte pentru câini,
articole vestimentare pentru câini, centuri pentru
câini, costume pentru animale, geci pentru
câini, genți pentru cosmetice (fără conținut),
genți pentru haine, haine de ploaie pentru
câini, hamuri pentru animale, îmbrăcăminte
pentru animale, îmbrăcăminte pentru câini,
îmbrăcăminte pentru pisici, încălțăminte pentru
câini, lese pentru animale, lese pentru animale
de companie, lese pentru câini, pături și cuverturi
pentru animale, pelerine pentru animale de
companie, transportoare pentru animale (genți),
zgărzi electronice pentru animale de companie,
zgărzi pentru animale, zgărzi pentru animale de
companie, zgărzi pentru animale de companie,
care conțin informații medicale, zgărzi pentru
câini, zgărzi pentru pisici.
20. Adăposturi (custi) și paturi pentru animale,
cuști pentru animale de companie, așternuturi
pentru pisici, case de joacă pentru animale de
companie, căsuțe pentru animale de companie,
coșuri de dormit pentru animale domestice,
nu din metal, coșuri nemetalice de transportat
animale domestice, coșuri pentru câini, coșuri
pentru pisici, cotețe pentru animale, culcușuri
pentru animale, culcușuri pentru animale de
companie, culcușuri pentru animale de interior,
culcușuri portabile pentru animale de companie,
cuști nemetalice pentru transportul animalelor,
cuști pentru animale de companie, cuști pentru
câini, dispozitive în formă de cutii de transportat
animale, dulapuri pentru haine, mobilier pentru
animalele de companie, paturi, paturi pentru
animalele de companie, paturi pentru câini,
paturi portabile, paturi, așternuturi, saltele și
perne, perne pentru animale de companie, perne
pentru căptușit cuști de transportat animale de
companie, perne pentru căptușit cuști pentru
animale de companie, perne umplute, stâlpi de
zgâriat pentru pisici.
35. Administrarea hotelurilor, servicii de
comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul prin comenzi
poștale de accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
cosmetic, servicii de publicitate pentru produse
cosmetic, servicii de vânzare cu amănuntul
cu livrare prin poștă pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
cu livrare prin poștă pentru produse cosmetic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii de modă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru haine,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
așternuturi pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de igienă pentru animale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate pentru îngrijirea animalelor, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse pentru animale de companie, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la produse cosmetice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu așternuturi pentru
animale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente de igienă
pentru animale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
îngrijirea animalelor, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii publicitare
pentru hoteluri.
43. Servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, servicii
oferite de pensiuni pentru animale, servicii oferite
de pensiuni pentru animale de companie, servicii
de adăpost de animale, servicii de catering
hotelier, servicii de catering pentru petreceri,
servicii de cazare hotelieră, servicii de îngrijire
pe timpul zilei a animalelor de companie, servicii
de pensiuni pentru animale de companie, servicii
de supraveghere de zi pentru câini, servicii
hoteliere, servicii oferite de pensiuni pentru pisici.
44. Servicii oferite de ferme de animale,
îngrijire de animale de companie, saloane de
îngrijire pentru animale de companie, servicii
de consiliere cu privire la îngrijirea animalelor,
servicii de consiliere cu privire la îngrijirea
animalelor de companie, servicii de cosmetică,
servicii de igienă și înfrumusețare pentru
animale, servicii de îmbăiere pentru animale
de companie, servicii de înfrumusețare pentru
animale, servicii de îngrijire a animalelor de
companie, servicii de îngrijire a frumuseții pentru
animale, servicii de spitale pentru animale de
companie, servicii de spitalizare pentru animale,
servicii de toaletare pentru câini, servicii de
toaletare pentru pisici, servicii de tuns pentru
câini, servicii de tuns pentru animale, servicii
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prestate de saloane de frumusețe pentru animale
de companie, terapie asistată de animale, toaleta
animalelor.

───────

(210) M 2021 08053
(151) 09/11/2021
(732) HENRI MAILLARDET AG,

BAHNHOFSTRASSE 43, ZURICH,
8001, ELVEȚIA

(540)

CELLINI RESIDENCES
- SUSTAINABLE
LUXURY LIVING

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.03; 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 26.11.03; 26.11.05; 26.11.06;
26.11.07; 26.11.08

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone 871),
verde (Pantone 7483)

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

37. Servicii de construcții, servicii de construcții
civile, consultanță în domeniul construcțiilor
civile (construcții), servicii de construcții de clădiri
rezidențiale, servicii de construcții de clădiri
comerciale, servicii de construcții de clădiri,
servicii de management în construcții, servicii
de construcții și demolări de clădiri, servicii
de dezvoltare imobiliară (construcții), servicii
de construcții și reparații de clădiri, servicii de

construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
servicii de construcții de case pe bază de
comandă, servicii de construcții de locuințe
pe bază de comandă, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe.
42. Servicii de inginerie pentru construcții civile,
estimarea devizelor în construcții, dezvoltare de
proiecte de construcții.

───────

(210) M 2021 08054
(151) 09/11/2021
(732) ASOCIATIA DRAGOSTE

DESCULTA, STR. MIHAIL
KOGALNICEANU NR. 27A, JUD.
VASLUI, NEGREȘTI, VASLUI,
ROMANIA

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

(540)
Dragoste Desculta

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

36. Strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, colectare de fonduri de binefacere,
colecte de fonduri de binefacere în cadrul
evenimentelor de divertisment, coordonarea
activităților de strângere de fonduri caritabile,
coordonarea evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, furnizare de informații privind
colectarea de fonduri de binefacere, servicii de
fonduri de binefacere, organizare de finanțări
pentru proiecte umanitare, servicii caritabile, și
anume servicii financiare, organizare de colecte
de binefacere (pentru terți), servicii de binefacere
în domeniul donațiilor monetare, servicii de
colectare de fonduri de binefacere pentru copiii
defavorizați, servicii filantropice privind donațiile
financiare.
45. Furnizare de haine persoanelor nevoiașe
(servicii caritabile), furnizare de încălțăminte
pentru persoane nevoiașe (servicii caritabile).

───────
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(210) M 2021 08055
(151) 09/11/2021
(732) DRACOLA SRL, BULEVARDUL

PIPERA NR. 141, OXFORD
GARDENS VILA 64, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, 077190, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Draccola

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.06;
03.07.23; 03.07.24

(591) Culori revendicate:roșu (HEX
#ee2a24), portocaliu (HEX #f18d2a),
negru (HEX #1a1a1a)

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

32. Băuturi carbogazoase nealcoolice.
───────

(210) M 2021 08056
(151) 09/11/2021
(732) UNIUNEA DE CONFERINŢE A

BISERICII ADVENTISTE DE ZIUA
A ŞAPTEA, STR. EROU IANCU
NICOLAE NR. 38-38A, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

tin SCHIMBĂ VIEȚI

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
26.01.01; 26.01.06; 26.05.04

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

clase:
35. Administrare de planuri de asigurări sociale
pentru angajați, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenței sociale, furnizare de informații
de afaceri în domeniul mediilor sociale,
furnizare de consultanță în marketing în
domeniul mediilor sociale, servicii de publicitate
pentru sensibilizarea publicului la probleme
sociale, coordonarea promovării evenimentelor
de strângere de fonduri caritabile, publicitate
promoțională privind practica în formarea
filozofică, servicii de plasare pentru stagii
de formare profesională, servicii de informații
și consultanță pentru carieră (cu excepția
consultanței educațională sau de formare),
pregătire de publicații publicitare, servici de
abonamente la publicații, pentru terți, servicii
de abonamente la publicații online, pentru
terți, furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, cercetare de piață
pentru compilarea de informații despre cititorii
publicațiilor, servicii de vânzare cu amănuntul în
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legătură cu publicații electronice descărcabile,
publicitate în reviste.
41. Emisiuni de radio (programare), producția
de emisiuni radiofonice, producție de emisiuni
de televiziune, furnizare de instalații pentru
emisiuni-concurs, producere de emisiuni-
concurs pentru televiziune, producție de
emisiuni de televiziune de divertisment,
pregătire de emisiuni de divertisment pentru
cinema, divertisment de natura emisiunilor
de știri televizate, servicii pentru producție
de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune, producție de televiziune,
divertisment sub formă de televiziune pe
telefonul mobil, programare de televiziune
(programare), servicii ale studiourilor de
televiziune, montaj de programe de televiziune,
prezentare de programe de televiziune,
divertisment de radio și televiziune, pregătire
de programe de televiziune, producție de
spectacole de televiziune, producție de
programe animate pentru televiziune și
televiziunea prin cablu, furnizare de programe
televizate de știri, producții de film, televiziune
și radio, producție de programe educative de
televiziune, programe de televiziune prin cablu
(programare), servicii de educație furnizate prin
televiziune, furnizare de filme și de programe
de televiziune nedescărcabile la televiziune cu
plată, producție de programe de televiziune
în direct, stabilirea grilei de programe de
televiziune (programare), producție de programe
radiofonice și de televiziune, producție de
programe de televiziune cu subtitrare, închirierea
de posturi de radio și televiziune, pregătire de
programe radiofonice și de televiziune, creare
de formate pentru programe de televiziune,
divertisment difuzat prin televiziune prin rețele
ip, furnizare de cursuri educaționale referitoare
la telecomunicații, proiectarea filmelor, distribuție
de filme, divertisment prin filme, prezentare de
filme, servicii de producție de filme, producție
de filme în studiouri, servicii pentru producția
de filme cinematografice, producție de filme
cinematografice de animație, producție de filme
în scopuri educative, producție de filme în
scopuri educaționale, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video și televiziune, servicii
pentru producție de divertisment sub formă de
filme, servicii de înregistrări audio, de filme,
video și de televiziune, găzduire și organizare
de ceremonii de decernare de premii referitoare
la filme, furnizare de divertisment sub formă de
clipuri de filme printr-un site internet, servicii de
editare în procesul de post producție a muzicii,
a materialelor video și a filmelor, servicii de
prelegeri (instruire) referitoare la competențe în
domeniul marketingului, servicii de instruire în

materie de marketing în comerțul cu amănuntul,
producție de filme formative, producția de filme
cinematografice, instruire educativă, pregătire
și instruire, coaching pentru viață (instruire),
demonstrații în scop de instruire, organizare de
seminare de instruire, desfășurare de seminarii
de instruire, furnizarea de instruire online, servicii
de recreere și instruire, furnizare de programe
de televiziune, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere, furnizare
de informații despre divertisment prin servicii de
televiziune, de bandă largă, fără fir și online,
furnizare de clasificări pe categorii de vârstă
pentru conținut de televiziune, film, muzică, video
și jocuri video, furnizare de programe multimedia
de divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, servicii educative și
de instruire, organizare de conferințe, organizare
de conferințe educaționale, organizarea și
conducerea de conferințe, organizare de
seminarii și conferințe, organizare de conferințe
în domeniul publicității, organizare de
conferințe în domeniul afacerilor, organizare de
conferințe referitoare la divertisment, organizare
de reuniuni și conferințe, organizare de
conferințe referitoare la formarea profesională,
difuzare de materiale educative, servicii de
scriere pentru bloguri, cu excepția celor în
scop publicitar, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, divertisment pe internet, furnizare
de înregistrări audio digitale, nedescărcabile,
de pe internet, producție de documentare,
prezentări audiovizuale, producție de prezentări
audiovizuale, operarea de echipamente video și
audio pentru producția de programe radiofonice
și de televiziune, servicii oferite de studiouri
de înregistrare pentru televiziune, servicii de
educație furnizate prin programe de televiziune,
transmisia simultană a unor programe de
televiziune pe mai multe canale, producere
de programe de televiziune în vederea
difuzării pe dispozitive mobile, servicii de jocuri
furnizate prin intermediul comunicațiilor, pe
calculatoare sau telefoane mobile, găzduire
și organizare de ceremonii de decernare de
premii referitoare la televiziune, servicii specifice
galeriilor de artă, furnizate online printr-un link
de telecomunicații, tabere de recreere, cursuri în
cadrul taberelor educative, servicii de tabere de
vară (divertisment), tabere de vară (divertisment
și educație), cursuri de instruire în tabere
educative, organizare de activități sportive
pentru tabere de vară, organizare de activități
educative pentru tabere de vară, organizare
de activități culturale pentru tabere de vară,
organizare de activități de divertisment pentru
tabere de vară, servicii de centre de amuzament
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pentru taberele de vacanță, cursuri în cadrul
taberelor educative referitoare la drumeții
montane, organizare de festivaluri cu scop
cultural, educaiv sau de divertisment, organizare
de festivaluri pentru divertisment, coordonare
de festivaluri de film, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizarea de festivaluri în
scopuri culturale, organizare de festivaluri în
scopuri educative, organizarea de festivaluri în
scopuri educaționale, organizare de festivaluri în
scopuri culturale, organizare de festivaluri pentru
scopuri de divertisment, instruire referitoare
la conveniențe sociale, servicii oferite de
cluburi sociale pentru divertisment, publicare de
documente în materie de pregătire profesională,
știință, dreptul public și probleme sociale,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, coordonare
de festivaluri de artă interpretativă, formare
continuă, formare complementară (instruire),
formarea profesorilor (instruire), organizarea
de cursuri de formare (instruire), furnizare de
formare, ateliere de formare, formare practică
(demonstrație), coaching personal (formare),
formarea echipelor (educație), furnizare de
formare profesională, servicii de formare
profesională, cursuri de formare avansată,
furnizare de cursuri de formare, servicii de
formare în management, organizare de cursuri
de formare, formare în domeniul aptitudinilor
profesionale, organizare de sesiuni de formare,
servicii de instruire și formare, consultanță în
materie de formare, coordonare de cursuri
de formare profesională, servicii de educație
și formare profesională, furnizare de cursuri
de formare continuă, furnizare de seminare
online de formare, servicii ale unei academii de
formare, furnizare de instalații pentru formarea
profesională, organizare de seminarii în materie
de formare, servicii de formare profesională în
domeniul medical, realizare și coordonare de
cursuri de formare, organizare și coordonare de
seminare de formare, formare privind sănătatea
și starea de bine, organizare de conferințe
referitoare la formarea profesională, servicii de
formare cu privire la exprimarea vocală, educație
și formare în domeniul muzicii și divertismentului,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
seminarele de formare profesională, organizare
de cursuri de formare online cu privire la
alimentație, servicii de consultanță referitoare la
elaborarea de cursuri de formare, organizare
de cursuri de formare cu privire la diete prin
internet, educație religioasă, cursuri de pregătire
pe teme religioase, servicii educative în materie
de dezvoltare religioasă, editare de publicații,
publicații de literatură didactică, publicare de

publicații medicale, publicare de publicații
periodice, furnizare de publicații electronice,
împrumut de publicații imprimate, furnizare
de publicații on-line, publicare multimedia a
publicațiilor electronice, împrumut de cărți și
publicații periodice, publicare de materiale
și publicații tipărite, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, împrumut de
cărți și de alte publicații, furnizare de publicații
electronice pentru învățarea limbilor, furnizare
de servicii de divertisment prin intermediul
publicațiilor, furnizarea de publicații electronice,
care nu pot fi descărcate, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, servicii de publicare a publicațiilor
periodice și neperiodice, altele decât textele
publicitare, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau
de pe internet, nedescărcabile, furnizare de
publicații dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate,
coaching pentru viață (instruire), servicii de
pregătire sau educare în domeniul coaching
pentru viață, organizare de concursuri muzicale,
organizarea de concursuri educative, organizare
de concursuri (divertisment), administrare
(organizare) de concursuri, organizarea
concursurilor de divertisment, producție de
concursuri de talente, realizarea de concursuri
pe internet, organizare de concursuri pe
internet, organizarea de concursuri (educație
sau divertisment), organizarea de concursuri
cu întrebări și răspunsuri, servicii pentru
organizarea de concursuri de tipul cine știe
răspunde, organizare de cursuri, publicare de
reviste, publicare de reviste și cărți, servicii
de publicare de reviste, publicare de cărți
și reviste, publicare multimedia a revistelor,
publicare de reviste electronice, publicare de
cărți, reviste, almanahuri și jurnale, servicii
de consultanță privind publicarea revistelor,
publicare de reviste cu informații științifice,
servicii de bibliotecă online, și anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare
la ziare, reviste, fotografii și imagini printr-
o rețea online de calculatoare, servicii de
conferințe, organizare de conferințe, organizare
de conferințe educaționale, coordonare de
conferințe de afaceri, organizarea și conducerea
de conferințe, organizare de reuniuni și
conferințe, organizare de seminarii și conferințe,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizare de conferințe în domeniul instruirii,
organizare de conferințe cu scopuri educative,
organizare de conferințe referitoare la educație,
organizare de conferințe referitoare la instruire,
organizarea de conferințe referitoare la educație,
organizare de conferințe în scopuri educaționale,
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organizare și conducere de conferințe educative,
organizarea de conferințe în scopuri recreative,
organizarea și conducerea de conferințe
și seminarii, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale, organizare de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor.
43. Servicii oferite de tabere de vacanță
(cazare), furnizare de centre comunitare pentru
adunări și întâlniri sociale, servicii de caritate, și
anume cazarea temporară, furnizare de alimente
persoanelor nevoiașe (servicii caritabile), servicii
de caritate, și anume, furnizarea de alimente
pentru persoanele nevoiașe, servicii de caritate,
și anume furnizarea de catering de alimente
și băuturi, furnizare de săli de conferințe,
închiriere de mobilier pentru conferințe, furnizare
de spații special amenajate pentru conferințe,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, închiriere de aparate de
distribuție de băuturi calde și reci, cu excepția
distribuitoarelor automate, furnizare de informații
cu privire la prepararea alimentelor și băuturilor,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, furnizare de unități
specializate de asistență socială (servicii de
găzduire temporară), servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii de pensiune, servicii
de cantină, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii
constând în furnizarea de băuturi, servicii de
mâncaruri și băuturi la pachet, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, catering
(servicii de -), servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru conferințe, servicii de
catering pentru spații special amenajate pentru
târguri și expoziții, servicii de catering pentru
săli spații special amenajate pentru expoziții,
consiliere în domeniul culinar, consultații privind
rețetele de gătit, furnizare de spații pentru
conferințe, expoziții și reuniuni, servicii de
consultanță în domeniul artelor culinare.
45. Servicii juridice referitoare la creantele de
asigurari sociale, servicii de rețele sociale online
accesibile prin aplicații mobile descărcabile,
furnizare de haine persoanelor nevoiașe
(servicii caritabile), furnizare de încălțăminte
pentru persoane nevoiașe (servicii caritabile),
îndrumare religioasă, servicii religioase,
organizarea reuniunilor religioase, realizare
de ceremonii religioase, servicii de slujbe
religioase evanghelice, efectuare de slujbe

religioase de rugăciuni, furnizare de informații
cu privire la religie, servicii evanghelice,
organizare de întruniri ale familiilor îndoliate
pentru comemorarea morții unei persoane dragi,
furnizare de servicii de suport personal pentru
familiile pacienților care suferă de boli care
le pun în pericol viața, furnizare de servicii
pentru sprijinirea pacienților, oferite pacienților
din spitale și din instituții de îngrijire pe termen
lung, furnizare de servicii de suport personal
pentru pacienții care suferă de cancer și pentru
familiile acestora, furnizare de suport emoțional
pacienților bolnavi de cancer și familiilor
acestora, prin forumuri online interactive, servicii
de lobby, nu în scopuri comerciale, servicii de
asistență legală, furnizare de sprijin emoțional
pentru familii.

───────
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(210) M 2021 08057
(151) 09/11/2021
(732) MIRCEA-BOGDAN PETRE, STR.

DEALUL ȚUGULEA NR 13, BL A5,
SC 3, ET 3, AP 48, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA
SIMONA IONELA BUTARU,
STR. PRINCIPALĂ NR. 336, JUD.
DÂMBOVIȚA, BEZDEAD, 025511,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.
GHERGHITEI NR 1, BL 94B, SC B,
AP 76, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
022511, ROMANIA

(540)

Desculț in iarbă

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 27.05.01;
05.11.11

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

clase:
35. Intermediere de afaceri comerciale pentru
terţi, intermediere de contracte de cumpărare
şi vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, organizare și coordonare de întâlniri
de afaceri, promovare de evenimente speciale,
asistență privind comercializarea produselor, în
cadrul unui contract de franciză, furnizarea

unei piețe online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, intermediere
de cumpărare de produse pentru terți, servicii
de intermediere comercială între clienţi şi
prestatori de servicii şi producătorii de bunuri,
prin intermediul site-urilor web, coordonarea
promovării evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor,
organizare și coordonare de evenimente pentru
terți, organizare de evenimente, servicii de
comenzi online, servicii pentru sensibilizarea
publicului la probleme de mediu, servicii pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire la
problemele și inițiativele de mediu.
41. Furnizare de servicii educaționale referitoare
la subiecte de ecologie, servicii de bibliotecă
mobila, servicii de bibliotecă online și anume
furnizare de servicii de bibliotecă electronică
referitoare la ziare, reviste, fotografii și
imagini printr-o rețea online de calculatoare,
servicii de bibliotecă multimedia, publicarea
cărţilor, organizarea expoziţiilor în scop cultural
sau educational, activităţi pentru timpul liber
desfăşurate în scop educativ, cultural, sportiv,
organizarea de evenimente culturale, educative,
sportive, activităţi culturale, furnizare de activităţi
culturale, ateliere organizate în scopuri culturale,
organizare de expoziţii în scopuri culturale,
organizare de prezentări în scopuri culturale,
organizare de demonstraţii în scopuri culturale,
organizarea de competiţii în scopuri culturale,
organizarea de seminarii în materie de
activităţi culturale, organizare de evenimente
de ceremonie, organizarea de conferinţe,
expoziţii şi seminarii, organizare de expoziţii
educaţionale, organizarea de expoziţii cu scopuri
educative, realizare de expoziţii cu scopuri
educative, servicii educaționale legate de
conservarea mediului, servicii educative pentru
adulți referitoare la probleme de mediu, servicii
educative în materie de conservare a naturii,
servicii de pregătire sau educare în domeniul
coaching pentru viață.

───────


