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Cereri Mărci publicate în 17/05/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 03530 10/05/2021 STEFAN VOICU ETHEROS

2 M 2021 03661 10/05/2021 S.C. CONTENTSPEED S.R.L. df digital factory

3 M 2021 03662 10/05/2021 CARMEN-GABRIELA
GRIGORESCU

MAMI PSIHOLOG

4 M 2021 03663 10/05/2021 ILEANA RĂDUCANU Oh, DA! orientat spre design

5 M 2021 03664 10/05/2021 SC JO IN THE CITY SRL HOME FLOWERS

6 M 2021 03665 10/05/2021 SC JO IN THE CITY SRL JO IN THE CITY COCKTAILS

7 M 2021 03666 10/05/2021 MARIAN-OVIDIU ROȘCA FESTIVALUL LAVANDEI

8 M 2021 03668 10/05/2021 SC GMP ADVERTISING SRL WEBSTYLER

9 M 2021 03669 10/05/2021 TROZNER ANDRAS Pompe Ulei

10 M 2021 03670 10/05/2021 SC ONLINE CONTENT
CREATION SRL

soly

11 M 2021 03672 10/05/2021 SC UNIVERSAL RENT SRL GH GLORY HOTEL

12 M 2021 03673 10/05/2021 BELLES MARKS LTD VUTCĂ BRÂNCOVENEASCĂ

13 M 2021 03674 10/05/2021 FRIVAS TRANS CONSTRUCT
SRL

FV FRIVAS TRANS
CONSTRUCT

14 M 2021 03675 10/05/2021 ASOCIATIA JMEVENTS EUROPAfest JAZZ & CLASSIC
in the Park

15 M 2021 03676 10/05/2021 ALL MEDIA PRODUCT S.R.L. All Media www.allmedia.ro

16 M 2021 03677 10/05/2021 SUCCES NIC COM SRL GORJEANA

17 M 2021 03678 10/05/2021 CEZ VANZARE SA ENERGIADA Olimpiada
eficienței energetice

18 M 2021 03679 10/05/2021 S. C. JOHNSON & SON, INC. PRONTO EVERYDAY CLEAN

19 M 2021 03680 10/05/2021 ECO ACTIV LIGHT SRL RAMAX

20 M 2021 03681 10/05/2021 KIDS KART GOO SRL GO KART MEREU ÎN MISCARE

21 M 2021 03682 10/05/2021 PROFLUO SRL Profluo

22 M 2021 03684 10/05/2021 IONUT RAUL POPA SWAG'D

23 M 2021 03685 10/05/2021 SA FITI CUMINTI SRL SĂ FIŢI CUMINŢI

24 M 2021 03686 10/05/2021 CATALIN STRIBLEA
RADU-CRISTIAN
PARASCHIVESCU

VORBITORINCII

25 M 2021 03687 10/05/2021 BRILLO INVESTE SRL CSARA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2021 03688 10/05/2021 ROOM 12 MANAGEMENT SRL PLAYTECH

27 M 2021 03689 10/05/2021 ROOM 12 MANAGEMENT SRL PLAYMAKER 10

28 M 2021 03690 10/05/2021 ROOM 12 MANAGEMENT PLAYSPORT

29 M 2021 03691 10/05/2021 ROOM 12 MANAGEMENT 11 pentru Romania

30 M 2021 03692 10/05/2021 ROOM 12 MANAGEMENT BESTMAG

31 M 2021 03693 10/05/2021 ROOM 12 MANAGEMENT Bestmag.ro

32 M 2021 03694 10/05/2021 ROOM 12 MANAGEMENT Playtech.ro

33 M 2021 03695 10/05/2021 ROOM 12 MANAGEMENT Playsport.ro

34 M 2021 03696 10/05/2021 VISTA COMMUNICATION vista

35 M 2021 03697 10/05/2021 WELL WIDE WEB IMPACT.ro

36 M 2021 03698 10/05/2021 ASV CONSULT S.R.L. INTEGRIO KIDS

37 M 2021 03699 10/05/2021 PETRA CRISTINA ENE Jurnal de design interior

38 M 2021 03700 10/05/2021 VIA VITICOLA S.R.L. Caii de la Letea QuintEssence

39 M 2021 03701 10/05/2021 MEDCARE RESEARCH S.R.L SANATATE Smart

40 M 2021 03702 10/05/2021 MEDCARE RESEARCH S.R.L. VITA ONE HEALTH FROM DAY
ONE

41 M 2021 03703 10/05/2021 PREMIUM CAPITAL EXPERT
SRL

Bel Air APARTMENTS

42 M 2021 03704 10/05/2021 SC ANIMAL REPAIR CENTER
SRL

VETHUB CABINET VETERINAR
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(210) M 2021 03530
(151) 10/05/2021
(732) STEFAN VOICU, STR. MAICA

TEREZA NR. 31, BL. 5, AP. 1, JUD.
ILFOV, POPESTI-LEORDENI,
077160, ILFOV, ROMANIA

(540)
ETHEROS

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

STR. MAGURA VULTURULUI
NR. 73, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021702, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
ZAHARIA STANCU NR. 8E, BL.
9, AP. P03, CASUTA POSTALA
640, BRASOV, 500167, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

df digital factory

(531) Clasificare Viena:
26.04.04; 27.05.01

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

42. Programare computerizată: servicii de
creaţie şi dezvoltare software, proiectare
de software pentru calculatoare, închirierea
de software pentru calculatoare, analiza
sistemelor informatice, proiectarea sistemelor
informatice, consultanţă software pentru
calculatoare, servicii de protecţie împotriva
viruşilor de calculator, consultanţă în tehnologia
calculatoarelor, consultanţă în securitatea
informatică, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware: conversia
datelor sau documentelor din format fizic

(210) M 2021 03661
(151) 10/05/2021
(732) S.C. CONTENTSPEED S.R.L.,
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în format electronic, conversia datelor şi
a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, crearea şi mentenanţa
site-urilor web pentru terţi, crearea şi
proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe site-urile web (servicii
de tehnologia informaţiei), consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a informaţiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, monitorizarea electronică a activităţii
cărţilor de credit pentru a detecta furtul de
identitate prin intermediul internetului, audit
energetic, inginerie, sondaje, găzduirea site-
urilor (site-uri web), proiectare industriala,
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(IT), furnizarea de informaţii în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, efectuarea
copiilor de siguranţă prin trimiterea datelor în
afara locaţiei, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacțiide comerț electronic, servicii
de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare unică pentru aplicații
software online, platforma ca serviciu (PaaS),
dezvoltare de platforme de calculatoare,
recuperarea datelor de pe calculator, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, software ca serviciu
(SaaS), dezvoltarea de software în cadrul
publicării de software, efectuarea de studii cu
privire la proiectele tehnice, scriere tehnică,
consultanţă tehnologică, actualizarea software-
ului pentru calculatoare, închirierea serverelor
web, consultanţă în proiectarea site-urilor web.

───────

(210) M 2021 03662
(151) 10/05/2021
(732) CARMEN-GABRIELA

GRIGORESCU, STR. BULGARUS
NR. 64, VILA 5, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MAMI PSIHOLOG

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

35. Servicii de agenție de ocupare a forței de
muncă.
44. Servicii de psiholog, îngrijire, medicală.

───────

(210) M 2021 03663
(151) 10/05/2021
(732) ILEANA RĂDUCANU, STR.

STUDIOULUI, BL. A9, ET. 2, AP. 9,
JUDEȚUL ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Oh, DA! orientat spre design

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.11.05; 27.05.01; 24.17.01;
24.17.04; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#f9c147), negru (HEX #010101)

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

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 03664
(151) 10/05/2021
(732) SC JO IN THE CITY SRL, STR.

PICTOR LUCHIAN NR. 6, CAMERA
1, JUDEȚUL ILFOV, MOGOȘOAIA,
ILFOV, ROMANIA

(540)
HOME FLOWERS

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2021 03665
(151) 10/05/2021
(732) SC JO IN THE CITY SRL, STR.

PICTOR LUCHIAN NR. 6, CAMERA
1, JUDEȚUL ILFOV, MOGOȘOAIA,
ILFOV, ROMANIA

(540)
JO IN THE CITY COCKTAILS

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

32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi nealcoolice din fructe şi sucuri
de fructe, siropuri şi alte preparate non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 03666
(151) 10/05/2021
(732) MARIAN-OVIDIU ROȘCA, STR.

REMETEA NR. 200/7, JUDEȚUL
MUREȘ, TÂRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

(540)
FESTIVALUL LAVANDEI

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț, servicii de agenții de import-export,
publicitate a întregii game de produse obținute
din lavandă.
38. Transmitere de date pe internet, servicii de
telecomunicaţii.

───────

(210) M 2021 03668
(151) 10/05/2021
(732) SC GMP ADVERTISING SRL, STR.

ISTRIEI NR. 4, BL. 21 E, SC. 1, ET.
1, AP. 9, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
031945, ROMANIA

(540)
WEBSTYLER

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

42. Programare pentru calculatoare.
45. Servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoil3e indivizilor,
servicii de siguranţă pentru protejarea bunurilor
şi indivizilor.

───────
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(210) M 2021 03669
(151) 10/05/2021
(732) TROZNER ANDRAS, STR. DEVA

NR. 8, AP.1/A, JUD. MUREŞ,
TARGU MUREŞ, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

Pompe Ulei

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 19.01.06; 14.03.20;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08

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

clase:
7. Maşini şi maşini unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre), instrumente agricole, altele
decât cele acţionate manual, incubatoare pentru
ouă.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.

───────

(210) M 2021 03670
(151) 10/05/2021
(732) SC ONLINE CONTENT CREATION

SRL, STR. ŞERBAN VODĂ
155, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

soly

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.03.11; 29.01.03;
29.01.08

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#6ab714), negru (HEX #000000)

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

3. Creme cosmetice, săpunuri cosmetice,
produsen cosmetice și preparate cosmetice,
spume (cosmetice), cosmetice decorative,
creme autobronzante (cosmetice), cosmetice
pentru bronzare, preparate autobronzante
(cosmetice), eye-liner (cosmetice), loțiuni
tonice (cosmetice), trusă pentru cosmetice,
cosmetice colorate, cosmetice funcționale,
loțiuni solare (cosmetice), uleiuri minerale
(cosmetice), produse cosmetice hidratante,
hidratante (produse cosmetice), preparate
hidratante (cosmetice), anticearcăne corectoare
(cosmetice), loțiuni autobronzante (cosmetice),
creme fluide (cosmetice), cosmetice pentru
unghii, cosmetice pentru buze, produse
cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, preparate emoliente (cosmetice),
cosmetice pentru copii, intăritor pentru unghii
(cosmetice), vârfuri pentru unghii (cosmetice),
produse pentru bronzare (cosmetice), preparate
cosmetice pentru baie, concentrate hidratante
(produse cosmetice), produse cosmetice
pentru sprâncene, preparate cosmetice pentru
slăbire, produse cosmetice pentru gene,
produse cosmetice pentru piele, creme de
noapte (cosmetice), henna pentru scopuri
cosmetice, măști de piele (cosmetice), produse
cosmetice pentru păr, pudre compacte (produse
cosmetice), farduri cosmetice pentru ochi, farduri
cosmetice pentru pleoape, pudre cosmetice
pentru față, rezerve pentru pudriere (cosmetice),
bază pentru unghii (cosmetice), creme tonifiante
(produse cosmetice), creme cosmetice pentru
duș, primer pentru unghii (cosmetice), loțiuni
cosmetice pentru față, loțiuni cosmetice pentru
bronzare, creme și loțiuni cosmetice, loțiuni
cosmetice de păr, creme cosmetice de mâini,
uleiuri cosmetice pentru epidermă, loțiuni
pentru bronzat (cosmetice), preparate cosmetice
pentru bronzat, geluri cosmetice pentru ochi,
geluri hidratante (produse cosmetice), creioane
cosmetice pentru obraji, preparate cosmetice
pentru intarire, produse cosmetice pentru
duș, măști cosmetice cu nămol, cosmetice
care conțin panthenol, creme pentru față
(produse cosmetice), cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, produse cosmetice pentru uz
personal, uleiuri de protecție solară (cosmetice),
produse cosmetice pentru deschiderea tenului,
cosmetice care conțin cheratină, loțiuni tonice
pentru față (cosmetice), loțiuni cosmetice
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pentru îndepărtarea machiajului, vopsele de
corp (produse cosmetice), șervețele impregnate
cu produse cosmetice, produse cosmetice
pentru îngrijirea pielii, produse cosmetice pentru
spălarea feței, preparate cosmetice pentru
îngrijirea părului, șervețele impregnate cu
loțiuni cosmetice, produse pentru curățarea
feței (cosmetice), produse cosmetice pentru
descurcarea părului, uleiuri pentru protecție
solară (cosmetice), produse exfoliante pentru
ten (cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, sclipici folosit în scopuri
cosmetice, ruj cu protecție solară (cosmetice),
produse de protecție solară (cosmetice),
preparate pentru protecția solară (cosmetice),
creme de protecție solară (cosmetice),
produse cosmetice exfoliante pentru corp,
creme pentru corp (produse cosmetice),
loțiuni pentru ten (produse cosmetice), loțiuni
pentru îngrijirea pielii (cosmetice), șervețele
cosmetice umezite în prealabil, preparate
cosmetice cu protecție solară, produse
cosmetice pentru îngrijirea unghiilor, preparate
cosmetice pentru regenerarea pielii, preparate
cosmetice pentru îngrijirea tenului, preparate
cosmetice pentru fermitatea sânilor, pudră
solidă pentru pudriere (cosmetice), preparate
cosmetice pentru îngrijirea corpului, preparate
cosmetice pentru uscarea unghiilor, cosmetice
de îngrijire a frumuseții, uleiuri pentru
corp (produse cosmetice), luciu pentru buze
(produse cosmetice), creme cosmetice pentru
piele uscată, cosmetice care conțin acid
hialuronic, produse cosmetice folosite la tratarea
ridurilor, produse cosmetice sub formă de
geluri, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă de
lapte, loțiuni hidratante pentru piele (produse
cosmetice), produse hidratante pentru ten
(produse cosmetice), măști cosmetice de
curățare pentru față, uleiuri după expunerea la
soare (cosmetice), preparate cosmetice pentru
iluminarea pielii (machiaj), produse cosmetice
de aplicare pe buze, produse cosmetice sub
formă de loțiuni, produse cosmetice sub formă
de pudră, șervețele umede impregnate cu
loțiuni cosmetice, produse cosmetice sub formă
de uleiuri, produse cosmetice de protecție a
buzelor, preparate cosmetice care ajută la slăbit,
produse cosmetice sub formă de creme, loțiuni
de corp hidratante (produse cosmetice), creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
preparate cosmetice de exfoliere pentru față,
creme cosmetice pentru fata si corp, geluri
pentru corp și față (cosmetice), cosmetice
și produse de toaletă nemedicinale, produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii,
creme (cosmetice) de corp pentru fermitate,

preparate pentru curățare impregnate pe discuri
cosmetice, produse cosmetice pentru machiaj
(aplicate pe piele), șervețele pentu față îmbibate
cu produse cosmetice, dizolvanți pentru lac
de unghii (produse cosmetice), uleiuri de
îngrijire a pielii (produse cosmetice), cosmetice
pentru vânzare sub formă de kit, balsamuri
de buze cu procție solară (cosmetice), uleiuri
parfumate pentru fabricarea de preparate
cosmetice, preparate cosmetice pentru păr
și pielea capului, tampoane de curățare
impregnate cu produse cosmetice, produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru baie (nu cele medicale),
seturi de produse cosmetice pentru igiena
bucală, produse de curățat, cosmetice, pentru
ten acneic, preparate cosmetice pentru baie
și pentru duș, produse cosmetice sub formă
de fard de obraz, produse cosmetice sub
formă de farduri de pleoape, creme cosmetice
pentru fermitatea pielii din jurul ochilor,
preparate cosmetice pentru pielea uscată,
pentru femei gravide, preparate cosmetice
pentru îngrijirea gurii și a dinților, preparate
cosmetice pentru baie (nu de uz medical),
măști pentru închiderea porilor utilizate ca
produse cosmetice, spray-uri cosmetice pentru
îngrijirea pielii, cu aplicare locală, prosoape
din hârtie pentru mâini, impregnate cu produse
cosmetice, produse pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii (produse cosmetice), geluri pentru
folosire după expunerea la soare (produse
cosmetice), produse cosmetice sub formă
de aerosoli pentru îngrijirea pielii, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii după expunerea
la razele solare, produse cosmetice pentru
protejarea pielii împotriva arsurilor provocate
de soare, preparate pentru îngrijirea pielii
în timpul expunerii la soare (cosmetice),
preparate cosmetice pentru estomparea ridurilor,
cu aplicare topică pe față, benzi de
albire pentru dinți impregnate cu preparate
de albire a dinților (cosmetice), cosmetice,
cosmetice nemedicinale, măști cosmetice,
produse cosmetice, farduri cosmetice.
5. Suplimente alimentare, suplimente
alimentare antioxidante, suplimente alimentare
proteice, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare lichide, suplimente
alimentare pentru sportivi, suplimente alimentare
si preparate dietetice, suplimente alimentare
cu acid folic, suplimente alimentare cu efect
cosmetic, suplimente alimentare pe bază de
albumină, suplimente alimentare pe bază de
drojdie, suplimente alimentare pe bază de
lecitină, suplimente alimentare pe bază de polen,
suplimente alimentare realizate în principal
din minerale, suplimente alimentare realizate
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în principal din vitamine, suplimente dietetice
alimentare folosite pentru post modificat,
suplimente alimentare pe bază de cărbune activ,
suplimente alimentare alcătuite în principal din
magneziu, suplimente alimentare alcătuite în
principal din fier, suplimente alimentare alcătuite
în principal din calciu, suplimente alimentare
pe bază de clorela, suplimente alimentare cu
isoflavone de soia, suplimente alimentare pe
bază de minerale, suplimente alimentare pe
bază de propolis, suplimente alimentare pe bază
de glucoză, suplimente alimentare pe bază de
enzime, suplimente alimentare pentru sănătate
care conțin ginseng, suplimente alimentare
pentru persoanele cu nevoi dietetice speciale,
suplimente alimentare pe bază de germeni
de grâu, suplimente alimentare pe bază de
semințe de in, suplimente alimentare pe bază
de lăptișor de matcă, suplimente alimentare
pentru sănătate care conțin ginseng roșu,
suplimente alimentare pe bază de pudră de acai,
suplimente alimentare pentru îmbunătățirea
formei fizice și a rezistenței, preparate pe
bază de vitamine sub formă de suplimente
alimentare, suplimente alimentare pe bază de
ulei de semințe de in, suplimente alimentare
sub formă de prafuri de spori de ganoderma
lucidum, agenți de administrare sub formă de
pelicule solubile care facilitează administrarea
de suplimente alimentare, vitamine și preparate
cu vitamine, tablete de vitamine, picături cu
vitamine, tablete de vitamine efervescente,
vitamine pentru perioada prenatală, suplimente
lichide cu vitamine, preparate cu amestec
de vitamine, preparate cu vitamine, vitamine
gumate, suplimente pe bază de vitamine, băuturi
pe bază de vitamine, suplimente dietetice
care conțin vitamine, preparate cu minerale și
vitamine, plasturi cu suplimente de vitamine,
suplimente cu vitamine utilizate în dializa renală,
pâine de uz terapeutic îmbogățită cu vitamine,
băuturi îmbogățite cu vitamine de uz medical,
preparate care asigură organismului vitaminele
și microelementele necesare.
35. Servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii de
cosmetice pe bază de abonament, furnizarea
de informații despre produse de larg consum,
și anume cu privire la cosmetice, servicii de
informare și de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare
prin poștă pentru produse cosmetice, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
studii de marketing în domeniul produselor

cosmetice, de parfumerie și de înfrumusețare,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, consiliere cu
privire la produse de consum în legătură cu
cosmeticele, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare.

───────

(210) M 2021 03672
(151) 10/05/2021
(732) SC UNIVERSAL RENT SRL, STR.

MEZIADULUI NR. 56, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

GH GLORY HOTEL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.01.01;
26.01.03

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

43. Servicii de furnizare alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2021 03673
(151) 10/05/2021
(732) BELLES MARKS LTD, STR.

DRAMAS 12, 1ST & 2ND
FLOOR, OFFICE 3, ARADIPPOU,
LARNACA, 7101, CIPRU

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL. C14,
SC. B, ET.1, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
VUTCĂ BRÂNCOVENEASCĂ

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 03674
(151) 10/05/2021
(732) FRIVAS TRANS CONSTRUCT

SRL, STR. LUNCII NR. 25 A, SAT
HORIA, JUD. NEAMŢ, COMUNA
HORIA, NEAMȚ, ROMANIA

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

(540)

FV FRIVAS TRANS
CONSTRUCT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 01.01.04;
26.01.02; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, alb, negru

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

35. Regruparea în beneficiul tertilor, a unei
game diverse de produse in special materiale de
constructii (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vizualizeze și să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel de
servicii pot fi furnizate de magazine de vanzare
cu amănuntul, puncte de vânzare cu ridicata, prin
intermediul cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping, servicii de comerţ în spatiu fizic
şi/ sau online, cu amănuntul şi/sau cu ridicata
a produselor proprii şi ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comerţ cu amănuntul, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii de
publicitate, marketing și promovare.
37. Servicii de construcţii şi demolare de clădiri,
drumuri, poduri sau linii de transport, precum
şi servicii în domeniul construcţiilor, închiriere
de utilaje, instalaţii şi echipamente pentru
construcţii, demolări, curățenie și întreținere,
instalare, curățare, reparare și întreținere,
reparații și întreținere de clădiri, lustruirea,
instalarea, întreținerea şi repararea geamurilor,
ferestrelor şi jaluzelelor.
39. Transport și livrare de bunuri, ambalarea și
depozitarea mărfurilor, servicii de închiriere în
legătură cu transport și depozitare, închiriere
de spații, structuri, unități și containere pentru
depozitare și transport, depozitare și livrare de
bunuri.

───────
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(210) M 2021 03675
(151) 10/05/2021
(732) ASOCIATIA JMEVENTS, STR.

MATEI BASARAB NR. 87 BL. L121,
ET 2 CAMERA 1, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
EUROPAfest JAZZ &
CLASSIC in the Park

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

41. Organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, coordonare de
evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment în direct, rezervare
de bilete la evenimente culturale, servicii
de rezervare și vânzare de bilete pentru
evenimente, publicare de calendare de
evenimente, organizare de festivaluri cu scop
cultural, educațional sau de divertisment, servicii
de festivaluri muzicale, organizare de festivaluri
pentru divertisment, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de festivaluri
legate de muzica jazz, organizare de festivaluri
în scopuri culturale, prezentare de concerte,
concerte muzicale pentru radio, concerte
muzicale pentru televiziune, concerte de muzică
în direct, organizare și coordonare de concerte,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de concerte, divertisment muzical, educație
muzicală, cursuri de muzică, regizare de
spectacole muzicale, prezentare de concerte
muzicale, organizare de interpretări muzicale,
organizare de spectacole muzicale, spectacole
muzicale live.

───────

(210) M 2021 03676
(151) 10/05/2021
(732) ALL MEDIA PRODUCT S.R.L.,

STR. MORII, NR.74, JUDETUL
PRAHOVA, SAT STREJNICU,
COMUNA TÂRGȘORU VECHI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. PORII NR.152, SC.III, AP. 96,
JUDETUL CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

All Media www.allmedia.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 16.03.25

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

35. Difuzare de anunțuri cu privire la bunuri
sau servicii, difuzare de anunțuri publicitare,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
difuzare de anunțuri publicitare prin rețele de
comunicații online, difuzare de materiale de
reclamă, de marketing și publicitare, difuzare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare pentru terți, difuzare de
materiale publicitare prin poștă, difuzare de
materiale publicitare și promoționale, difuzarea
de anunțuri publicitare și anunțuri comerciale,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
printr-o rețea de comunicații on-line pe internet,
difuzarea de materiale publicitare (pliante,
broșuri și material tipărit), difuzarea publicității
pe internet pentru terți, distribuire de anunțuri
publicitare, distribuire de material publicitar
prin poștă, distribuire de materiale publicitare,
distribuire de texte publicitare, distribuirea de
materiale promoționale, distribuirea de materiale
promoționale tipărite prin poștă, distribuție de
fluturași, broșuri, materiale tipărite și mostre
în scop publicitar, distribuție de produse în
scopuri publicitare, distribuție de prospecte
și de mostre, distribuție de reclame pe
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stradă, publicitate directă prin poștă, publicitate
prin corespondență, servicii de difuzare de
materiale publicitare, organizare de demonstrații
în scopuri publicitare, organizare de prezentări
în scop comercial, organizare și coordonare de
demonstrații în scopuri publicitare, organizarea
și desfășurarea de prezentări de produse,
organizarea de prezentări în scopuri publicitare,
prezentare de bunuri şi servicii, pregătire
și prezentare de reclame audiovizuale în
scopuri publicitare, prezentare de produse,
prezentare de echipament fotografic (în scopuri
publicitare), prezentare de produse în scopuri
promoționale, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, asistență în domeniul promovării
firmelor, asistență în marketing, consiliere cu
privire la analiza obiceiurilor de cumpărare și
nevoilor clienților, oferită prin date senzoriale,
precum și referitoare la calitate și cantitate,
consultanță pentru afaceri privind publicitatea,
consultanță pentru întreprinderi în materie de
gestionare a marketingului, consultanță privind
managementul marketingului, consultanță
privind promovarea vânzărilor, consultanță
privind promovarea comercială, consultanță
profesională în marketing, consultanță în afaceri
privind marketingul strategic, consultanță în
marketing comercial, consultanță în materie de
marketing direct, consultanță în publicitate și
marketing, furnizare de consultanță în marketing
în domeniul mediilor sociale, furnizare de servicii
de consiliere în marketing pentru producători,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, organizare de
promoții prin mijloace audiovizuale, promovarea
produselor și serviciilor prin sponsorizare,
servicii de consiliere privind marketingul,
servicii de consultanță privind activitățile
promoționale, servicii de consultanță privind
identitatea corporativă, servicii de consultanță
privind publicitatea, servicii de consultanță
privind marketingul, servicii de consultanță
în afaceri privind marketingul, servicii de
consultanță în domeniul marketingului afiliat,
servicii de consultanță în domeniul marketingului
pe internet, servicii de consultanță în
domeniul segmentărilor de piață, activități
publicitare, în special cu privire la rețele
de telematică și de telefonie, actualizarea
informațiilor publicitare într-o bază de date
computerizată, administrare în materie de
activități de marketing, afișaj, afișare de anunțuri
publicitare pentru pentru terți, agenții de
publicitate, analiza impactului publicității, analiza
reacției la publicitate și cercetare de piață,
analize publicitare, anunțuri la mica publicitate,
analiza sensibilizării publicului cu privire la

publicitate, asistență comercială cu privire la
imaginea comercială, asistență în afaceri privind
identitatea corporativă, asistență în domeniul
comercializării produselor, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,
asistență pentru conducerea întreprinderilor
comerciale în materie de publicitate, campanii
de marketing, colectarea de informații privind
publicitatea, compilare de anunțuri publicitare,
compilare de anunțuri publicitare pentru
utilizare pe internet, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini
web pe internet, compilare de statistici
privind publicitatea, concepere de broșuri
publicitare, concepere de fluturași publicitari,
concepere de material publicitar, creare de
texte publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, cronică publicitară,
derularea campaniilor promoționale pentru
întreprinderi comerciale, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de conceptii de publicitate, dezvoltare de
strategii și concepte de marketing, dezvoltarea
și implementarea de strategii de marketing
pentru alte persoane, difuzarea de date privind
publicitatea, editare și actualizare de texte
publicitare, estimări pentru marketing, evaluare a
impactului publicității asupra publicului, furnizare
de ghiduri publicitare online cu funcție de
căutare, furnizare de informații de marketing,
furnizare de informații de marketing prin site-
uri web, furnizare de informații de marketing
în afaceri, furnizare de informații publicitare,
furnizare de modele în scopuri publicitare,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, intermediere
publicitară, intermediere de contracte de
publicitate și promovare pentru alte persoane,
întocmire de planuri de marketing, întocmire de
rapoarte de marketing, întocmire de reclame,
întocmirea de texte de publicitate comercială,
marketing de baza de date, marketing comercial
(în afară de comercializare), marketing de
produse, marketing de referință, marketing
de produse și servicii pentru alte persoane,
marketing destinat unui anumit scop, marketing
digital, marketing direct, marketing financiar,
marketing pe internet, marketing pentru
evenimente, marketing prin telefon, marketing
promoțional, marketing în cadrul publicării de
software, negociere de contracte de publicitate,
optimizarea motoarelor de căutare, organizare
de lansări de produse, organizare de prezentări
în scopuri publicitare, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, organizare și
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coordonare de evenimente de marketing,
organizare și plasare de reclame, organizarea
de publicitate, organizare și realizare de
evenimente publicitare, organizare și realizare
de evenimente promoționale, plasare de
reclame, planificare de strategii de marketing,
plasarea de anunțuri publicitare pentru terți,
pregătire de anunțuri publicitare personalizate, în
folosul terților, pregătire de campanii publicitare,
pregătire de documente publicitare, pregătire
de publicații publicitare, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru terți,
pregătire de liste de adrese poștale pentru
servicii de publicitate directă prin poștă (cu
excepția comercializării), pregătire și plasare
de anunțuri publicitare pentru terți, pregătire și
plasare de anunțuri publicitare de exterior pentru
terți, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, pregătire și realizare de
planuri și concepte media și de publicitate,
producție de clipuri publicitare, prezentare de
firme și produse și servicii ale acestora pe
internet, prezentare de firme pe internet și
în alte medii de comunicare, producție de
înregistrări audio în scopuri publicitare, producție
de material publicitar vizual, productie de
publicitate televizata şi radiofonică, producție
de materiale publicitare, producție de material
publicitar și anunțuri publicitare, producție de
reclame radio, producție de înregistrări audio
în scopuri de marketing, proiectare de studii
de marketing, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, promovare computerizată de
afaceri, promovare a vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, promovare a vânzărilor pentru terți
prin programe de timbre comerciale, promovare
de bunuri și servicii ale terților prin intermediul
rețelelor de calculatoare și de comunicații,
promovare de produse și servicii ale altor
persoane prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare, promovare de produse și servicii
ale terților printr-un program de carduri cu premii
de fidelitate, promovare de produse și servicii
pentru terți, promovare (publicitate) de călătorii,
promovare (publicitate) de concerte, promovare
de produse și servicii ale terților prin intermediul
anunțurilor publicitare pe pagini de internet,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul unui program preferențial pentru
clienți, promovare de produse și servicii ale
terților prin programe de carduri de reduceri,
promovare de servicii de asigurare, in numele
unor terti, promovare de servicii financiare
și de asigurări, în numele terților, promovare
online de rețele informatizate și pagini web,
promovarea afacerii (publicitate), promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web

online, promovarea comercială, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, promovarea vânzărilor, promovarea
vânzărilor pentru terți, promovarea vânzărilor la
puncte de cumpărare sau de vânzare, pentru
alte persoane, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, publicare de materiale promoționale,
publicare de materiale publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare de
materiale și texte publicitare, publicare de texte
publicitare, publicare electronică de materiale
imprimate în scopuri publicitare, publicarea
de broșuri publicitare, publicitate, publicitate
cu răspuns direct, publicitate de tip pay-
per-click (ppc), publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcție de căutare,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate online, publicitate pe taxi, publicitate
pentru bunurile și serviciile altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vizualizeze
și să compare în mod convenabil bunurile
oferite de respectivii comercianți, publicitate în
cinematografe, publicitate în domeniul turismului
și călătoriilor, publicitate în presa de interes
general și în presa de specialitate, publicitate
în reviste, publicitate în reviste, broșuri și
ziare, publicitate în sectorul transport și livrare,
publicitate, inclusiv promovare de produse și
servicii ale terților prin sponsorizare și contracte
de licență referitoare la evenimente sportive
internaționale, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă
și să compare comod serviciile oferite de
respectivii comercianți, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, publicitate pentru terți
pe internet, publicitate prin internet pentru
vânzare de automobile, publicitate prin bannere,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
și îndeosebi prin internet, publicitate prin
intermediul panourilor electronice de afișare,
publicitate prin intermediul rețelelor de telefonie
mobilă, publicitate prin toate mijloacele publice
de comunicare, publicitate promoțională pentru
proiecte de explorare, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, publicitate radiofonică,
publicitate radio și de televiziune, publicitate
promoțională privind pregătirea în filozofie,
publicitate televizată, publicitate și marketing,
publicitate referitoare la produse farmaceutice
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și de imagistică în vivo, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, reactualizarea materialelor publicitare,
realizare de anunțuri publicitare pentru terți,
realizare de broșuri publicitare, realizare de
material publicitar, realizare de înregistrări
video în scopuri publicitare, redactare de texte
publicitare, reproducere de material publicitar,
servicii de agenție de marketing, servicii de
administrare a comunităților online, servicii
de anunțuri în scopuri publicitare, servicii de
grafică publicitară, servicii de consultanţă privind
imaginea companiei (identitate corporativă),
servicii de informații privind publicitatea, servicii
de lansare de produse, servicii de layout
în scopuri publicitare, servicii de marketing,
servicii de marketing comercial, servicii de
marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, servicii de marketing prin telefon (nu
pentru vânzări), servicii de marketing privind
motoarele de căutare, servicii de marketing
promoțional folosind mijloace audiovizuale,
servicii de planificare pentru publicitate, servicii
de prezentare a produselor către public,
servicii de promovare, servicii de promovare
a afacerilor prestate prin telex, servicii de
promovare a afacerilor, furnizate prin telefon,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, servicii de promovare în legătură
cu evenimente de sporturi electronice, servicii de
promovare și publicitate, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate constând din
panouri cu două fețe purtate pe umeri
de persoane, servicii de publicitate furnizate
florarilor, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
servicii de publicitate furnizate pe internet,
servicii de publicitate furnizate prin intermediul
unei baze de date, servicii de publicitate oferite
de o agenție specializată în publicitate prin radio
și televiziune, servicii de publicitate pentru a
promova sensibilizarea publicului cu privire la
beneficiile comerțului local, servicii de publicitate
pentru alte persoane, servicii de publicitate
pentru arhitecți, servicii de publicitate pentru
industria literară, servicii de publicitate pentru
jocuri de baseball, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea brokerajului de acțiuni și
de alte titluri de valoare, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării
de băuturi, servicii de publicitate privind
industria automobilelor, servicii de publicitate
prin intermediul textelor afișate pe ecrane
de televiziune, servicii de publicitate privind
industria marină și maritimă, servicii de
publicitate privind industria turismului, servicii

de publicitate privind lucrări publice, servicii de
publicitate privind produse farmaceutice pentru
tratarea diabetului, servicii de publicitate privind
sectoarele de transport, servicii de publicitate
privind serviciile financiare, servicii de publicitate
privind vânzarea de vehicule motorizate, servicii
de publicitate în domeniul imobiliar, servicii
de publicitate în legătură cu eventimente de
sporturi electronice, servicii de publicitate în
presă, servicii de publicitate pentru aparate
de imagistică in vivo, servicii de publicitate
pentru bijuterii, servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi, servicii de
publicitate pentru produse cosmetice, servicii
de publicitate pentru produse de imagistică in
vivo, servicii de publicitate pentru produse de
parfumerie, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire la
afecțiunile medicale, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire
la problemele și inițiativele de mediu, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului în domeniul asistenței sociale, servicii
de publicitate pentru sensibilizarea publicului
la probleme medicale, servicii de publicitate
pentru sensibilizarea publicului la probleme
sociale, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de publicitate politică,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin bloguri, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin canalele de comunicare,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media socială, servicii de
publicitate și marketing online, servicii de
publicitate, promovare și relații publice, servicii
de publicitate și promovare, precum și servicii
de consultanță aferente, servicii de reclamă
și publicitate, servicii de redactie in scopuri
publicitare, servicii de strategie de marcă, servicii
promoționale comerciale, servicii publicitare cu
privire la crearea identității corporative și de
brand, servicii publicitare pentru cărți, servicii
publicitare pentru hoteluri, servicii publicitare
pentru sensibilizarea publicului la probleme
de mediu, servicii publicitare privind baze
de date, servicii publicitare privind investițiile
financiare, servicii publicitare privind recrutarea
de personal, servicii publicitare privind vânzarea
de bunuri mobile, servicii publicitare privind
ziarele, servicii publicitare în materie de prestații
comerciale, testare de marcă (promovare),
realizarea de benzi video, discuri în format
video și înregistrări audiovizuale cu caracter
promoţional.
38. Difuzarea de programe radio și de
televiziune, difuzare de programe de radio și
televiziune interactive, transmitere de programe



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
10/05/2021

de televiziune, radiodifuziune și transmitere
de programe de televiziune prin cablu,
radiodifuziune și transmitere de programe de
televiziune cu plată, transmisie tv prin internet.
41. Producție de programe radiofonice și de
televiziune, producție de programe tv, montaj
de programe de televiziune, prezentare de
programe de televiziune, creare de formate
pentru programe de televiziune, servicii ale
studiourilor de înregistrare, film, video și
televiziune, servicii de programe de știri pentru
radio sau televiziune, furnizare de programe
multimedia de divertisment prin servicii de
televiziune, de bandă largă, fără fir și online,
servicii de producţie cinematografică, video şi
de programe de televiziune, servicii de post-
producţie cinematografică, video şi de programe
de televiziune, realizare a înregistrărilor audio şi
servicii de editare muzicală, fotografie, servicii
fotografice, proiectare de filme, servicii de
distribuţie a filmelor cinematografice, video şi
a programelor de televiziune, organizare de
expoziţii, târguri şi congrese cu scop cultural,
educațional sau de divertisment.

───────

(210) M 2021 03677
(151) 10/05/2021
(732) SUCCES NIC COM SRL, SAT

BALTA, JUDETUL GORJ, COMUNA
RUNCU, GORJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROURI A
5, SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
GORJEANA

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, insecte
și larve preparate, intestine pentru cârnați și
imitații ale acestora, ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, produse
lactate și înlocuitori, supe și baze de supă,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi, uleiuri și
grăsimi comestibile, paste tartinabile din pește,
fructe de mare și moluște, brânzeturi, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume.

35. Regruparea, pentru alte persoane a carnii
și produselor din carne, fructelor, ciupercilor,
legumelor, nucilor și leguminoaselor prelucrate,
insectelor și larvelor preparate, intestinelor
pentru cârnați și imitațiilor ale acestora, ouălor
și produselor din ouă, peștelui, fructelor de
mare și moluștelor, nu vii, produselor lactate
și înlocuitorilor, supelor și bazelor de supă,
extractelor din carne, uleiurilor și grăsimilor,
uleiurilor și grăsimilor comestibile, pastelor
tartinabile din pește, fructelor de mare și
moluștelor, brânzeturilor, jeleurilor, dulcețurilor,
compoturilor, pastelor de fructe și legumelor
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clienţilor să vadă şi să cumpere comod
aceste produse din magazine de desfacere cu
ridicata sau cu amănuntul, prin corespondenţă,
prin mijloace electronice, de pe site-uri web
sau prin teleshopping, prelucrare administrativă
de comenzi de marfă, informaţii şi asistenţă
comerciale pentru consumatori, prezentare de
produse, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul.

───────

(210) M 2021 03678
(151) 10/05/2021
(732) CEZ VANZARE SA, STR. CALEA

SEVERINULUI, NR. 97, ETAJ
1, JUDETUL DOLJ, CRAIOVA,
200769, DOLJ, ROMANIA

(540)

ENERGIADA Olimpiada
eficienței energetice

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben , verde,
portocaliu

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

4. Energie electrică.
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35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
39. Distribuire de electricitate în locuințe,
distribuire de energie pentru încălzirea și răcirea
clădirilor.
40. Producerea energiei.
41. Educație, divertisment și sport.

───────

(210) M 2021 03679
(151) 10/05/2021
(732) S. C. JOHNSON & SON, INC.,

1525 HOWE STREET, RACINE,
53403-2236, WI, STATELE UNITE
ALE AMERICII

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

(540)
PRONTO EVERYDAY CLEAN

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

3. Produse de curățare multi-suprafață, produse
de curățare și de lustruit mobila, produse de
curățare podele/pardoseli multi-suprafață, ceară
pentru pardoseală, lustru pentru pardoseală,
finish pentru pardoseală, preparate/produse
pentru îndepărtarea finisajelor/lustruielilor de
podea (stripper pentru pardoseală), șervețele
de unică folosință impregnate cu chimicale sau
compuși pentru uz casnic, ceară/produse din
ceară și produse pe bază de ceară pentru
lustruirea, curățarea și polizarea (burnishing)
suprafețelor, mobilei și podelelor/pardoselilor.
5. Produse antibacteriene de curățare multi-
suprafață.
21. Carpe de unică folosință de curățare
impregnate cu chimicale sau compuși pentru uz
casnic (ude și uscate), mopuri.

───────

(210) M 2021 03680
(151) 10/05/2021
(732) ECO ACTIV LIGHT SRL, STR.

NICHITA STANESCU NR. 1,
PARTER, CAMERA 1, JUDETUL
ILFOV, COMUNA AFUMATI, ILFOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
RAMAX

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

11. Aplice de perete, aplice (corpuri electrice
de iluminat), accesorii pentru aplice de perete
(altele decât comutatoare), respectiv becuri și
becuri cu LED, becuri de lămpi, banda led
de lumini, becuri cu halogen, becuri cu led,
becuri fluorescente, becuri de lanternă, becuri
de iluminat, becuri pentru proiectoare, becuri de
format mic, neoane, panouri led, sta, spoturi,
spoturi pentru mobilier, spoturi pentru iluminatul
casnic, corpuri de iluminat, corpuri de iluminat
pentru exterior, corpuri de iluminat pentru
interior, accesorii pentru corpuri de iluminat,
respectiv dulii (fasunguri), dulii pentru lămpi
electrice, transformatoare pentru corpuri de
iluminat, surse de lumină luminescente, corpuri
de iluminat cu led, corpuri de iluminat de uz
casnic, plafoniere (corpuri de iluminat), corpuri
de iluminat arhitectural, transformatoare pentru
corpuri de iluminat, lămpi cu arc (corpuri de
iluminat), corpuri de iluminat care proiectează
lumina în jos, corpuri de iluminat pentru
iluminat festiv, proiectoare de înaltă intensitate,
proiectoare de lumină, proiectoare de iluminat,
lămpi cu neon pentru iluminat, leduri ambientale,
lămpi electrice, lămpi decorative, lămpi cu picior,
lămpi cu led, lămpi cu gaz, lămpi cu infraroșu,
lămpi de urgență, lampi de podea, lămpi de
masă, lămpi de plafon suspendate, abajururi
opace pentru lămpi, lămpi pentru iluminat festiv,
lămpi portabile (pentru luminat), lămpi în formă
de lumânări, lămpi electrice pentru iluminare
în interior, lămpi electrice pentru iluminare
în exterior, felinare, felinare cu lumânări,
stâlpi de iluminat, stâlpi mobili pentru iluminat,
cabluri electrice pentru încălzire, elemente
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electrice de încălzire sub formă de cabluri,
lampadare, candelabre electrice, ornamente
care atârnă pentru candelabre, lămpi solare,
accesorii pentru corpuri electrice de iluminat
pentru exterior, respectiv suporturi pentru lămpi,
suporturi adaptate pentru montarea lămpilor,
lămpi echipate cu suporturi extensibile, acoperiri
de sticlă sub formă de accesorii pentru corpurile
de iluminat solare, lumini decorative, lumini
ambientale, lumini pentru citit.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul și ridicata
în legătură cu aplice de perete, aplice (corpuri
electrice de iluminat), accesorii pentru aplice
de perete (altele decât comutatoare), becuri de
lămpi, banda led de lumini, becuri cu halogen,
becuri cu led, becuri fluorescente, becuri de
lanternă, becuri de iluminat, becuri pentru
proiectoare, becuri de format mic, neoane,
panouri led, sta, spoturi, spoturi pentru mobilier,
spoturi pentru iluminatul casnic, corpuri de
iluminat, corpuri de iluminat pentru exterior,
corpuri de iluminat pentru interior, accesorii
pentru corpuri de iluminat, corpuri de iluminat
cu led, corpuri de iluminat de uz casnic,
plafoniere (corpuri de iluminat), corpuri de
iluminat arhitectural, transformatoare pentru
corpuri de iluminat, lămpi cu arc (corpuri de
iluminat), corpuri de iluminat care proiectează
lumina în jos, corpuri de iluminat pentru
iluminat festiv, proiectoare de înaltă intensitate,
proiectoare de lumină, proiectoare de iluminat,
lămpi cu neon pentru iluminat, leduri ambientale,
lămpi electrice, lămpi decorative, lămpi cu picior,
lămpi cu led, lămpi cu gaz, lămpi cu infraroșu,
lămpi de urgență, lampi de podea, lămpi de
masă, lămpi de plafon suspendate, abajururi
opace pentru lămpi, lămpi pentru iluminat festiv,
lămpi portabile (pentru luminat), lămpi în formă
de lumânări, lămpi electrice pentru iluminare
în interior, lămpi electrice pentru iluminare în
exterior, felinare, felinare cu lumânări, stâlpi de
iluminat, stâlpi mobili pentru iluminat, cabluri
electrice pentru încălzire, elemente electrice
de încălzire sub formă de cabluri, lampadare,
candelabre electrice, ornamente care atârnă
pentru candelabre, lămpi solare, accesorii pentru
corpuri electrice de iluminat pentru exterior,
acoperiri de sticlă sub formă de accesorii
pentru corpurile de iluminat solare, lumini
decorative, lumini ambientale, lumini pentru citit,
servicii de publicitate referitoare la aplice de
perete, aplice (corpuri electrice de iluminat),
accesorii pentru aplice de perete (altele decât
comutatoare), becuri de lămpi, banda led de
lumini, becuri cu halogen, becuri cu led, becuri
fluorescente, becuri de lanternă, becuri de
iluminat, becuri pentru proiectoare, becuri de
format mic, neoane, panouri led, sta, spoturi,

spoturi pentru mobilier, spoturi pentru iluminatul
casnic, corpuri de iluminat, corpuri de iluminat
pentru exterior, corpuri de iluminat pentru interior,
accesorii pentru corpuri de iluminat, corpuri
de iluminat cu led, corpuri de iluminat de uz
casnic, plafoniere (corpuri de iluminat), corpuri
de iluminat arhitectural, transformatoare pentru
corpuri de iluminat, lămpi cu arc (corpuri de
iluminat), corpuri de iluminat care proiectează
lumina în jos, corpuri de iluminat pentru
iluminat festiv, proiectoare de înaltă intensitate,
proiectoare de lumină, proiectoare de iluminat,
lămpi cu neon pentru iluminat, leduri ambientale,
lămpi electrice, lămpi decorative, lămpi cu picior,
lămpi cu led, lămpi cu gaz, lămpi cu infraroșu,
lămpi de urgență, lampi de podea, lămpi de
masă, lămpi de plafon suspendate, abajururi
opace pentru lămpi, lămpi pentru iluminat festiv,
lămpi portabile (pentru luminat), lămpi în formă
de lumânări, lămpi electrice pentru iluminare
în interior, lămpi electrice pentru iluminare în
exterior, felinare, felinare cu lumânări, stâlpi de
iluminat, stâlpi mobili pentru iluminat, cabluri
electrice pentru încălzire, elemente electrice
de încălzire sub formă de cabluri, lampadare,
candelabre electrice, ornamente care atârnă
pentru candelabre, lămpi solare, accesorii pentru
corpuri electrice de iluminat pentru exterior,
acoperiri de sticlă sub formă de accesorii pentru
corpurile de iluminat solare, lumini decorative,
lumini ambientale, lumini pentru citit, servicii
prestate online de un magazin de vânzare cu
amănuntul și ridicata referitoare la aplice de
perete, aplice (corpuri electrice de iluminat),
accesorii pentru aplice de perete (altele decât
comutatoare), becuri de lămpi, banda led de
lumini, becuri cu halogen, becuri cu led, becuri
fluorescente, becuri de lanternă, becuri de
iluminat, becuri pentru proiectoare, becuri de
format mic, neoane, panouri led, sta, spoturi,
spoturi pentru mobilier, spoturi pentru iluminatul
casnic, corpuri de iluminat, corpuri de iluminat
pentru exterior, corpuri de iluminat pentru interior,
accesorii pentru corpuri de iluminat, corpuri
de iluminat cu led, corpuri de iluminat de uz
casnic, plafoniere (corpuri de iluminat), corpuri
de iluminat arhitectural, transformatoare pentru
corpuri de iluminat, lămpi cu arc (corpuri de
iluminat), corpuri de iluminat care proiectează
lumina în jos, corpuri de iluminat pentru
iluminat festiv, proiectoare de înaltă intensitate,
proiectoare de lumină, proiectoare de iluminat,
lămpi cu neon pentru iluminat, leduri ambientale,
lămpi electrice, lămpi decorative, lămpi cu picior,
lămpi cu led, lămpi cu gaz, lămpi cu infraroșu,
lămpi de urgență, lampi de podea, lămpi de
masă, lămpi de plafon suspendate, abajururi
opace pentru lămpi, lămpi pentru iluminat festiv,
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lămpi portabile (pentru luminat), lămpi în formă
de lumânări, lămpi electrice pentru iluminare
în interior, lămpi electrice pentru iluminare în
exterior, felinare, felinare cu lumânări, stâlpi de
iluminat, stâlpi mobili pentru iluminat, cabluri
electrice pentru încălzire, elemente electrice
de încălzire sub formă de cabluri, lampadare,
candelabre electrice, ornamente care atârnă
pentru candelabre, lămpi solare, accesorii pentru
corpuri electrice de iluminat pentru exterior,
acoperiri de sticlă sub formă de accesorii pentru
corpurile de iluminat solare, lumini decorative,
lumini ambientale, lumini pentru citit, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog, servicii
de publicitate, marketing și promovare pentru
aplice de perete, aplice (corpuri electrice de
iluminat), accesorii pentru aplice de perete (altele
decât comutatoare), becuri de lămpi, banda led
de lumini, becuri cu halogen, becuri cu led,
becuri fluorescente, becuri de lanternă, becuri
de iluminat, becuri pentru proiectoare, becuri de
format mic, neoane, panouri led, sta, spoturi,
spoturi pentru mobilier, spoturi pentru iluminatul
casnic, corpuri de iluminat, corpuri de iluminat
pentru exterior, corpuri de iluminat pentru interior,
accesorii pentru corpuri de iluminat, corpuri
de iluminat cu led, corpuri de iluminat de uz
casnic, plafoniere (corpuri de iluminat), corpuri
de iluminat arhitectural, transformatoare pentru
corpuri de iluminat, lămpi cu arc (corpuri de
iluminat), corpuri de iluminat care proiectează
lumina în jos, corpuri de iluminat pentru
iluminat festiv, proiectoare de înaltă intensitate,
proiectoare de lumină, proiectoare de iluminat,
lămpi cu neon pentru iluminat, leduri ambientale,
lămpi electrice, lămpi decorative, lămpi cu picior,
lămpi cu led, lămpi cu gaz, lămpi cu infraroșu,
lămpi de urgență, lampi de podea, lămpi de
masă, lămpi de plafon suspendate, abajururi
opace pentru lămpi, lămpi pentru iluminat festiv,
lămpi portabile (pentru luminat), lămpi în formă
de lumânări, lămpi electrice pentru iluminare
în interior, lămpi electrice pentru iluminare în
exterior, felinare, felinare cu lumânări, stâlpi de
iluminat, stâlpi mobili pentru iluminat, cabluri
electrice pentru încălzire, elemente electrice
de încălzire sub formă de cabluri, lampadare,
candelabre electrice, ornamente care atârnă
pentru candelabre, lămpi solare, accesorii pentru
corpuri electrice de iluminat pentru exterior,
acoperiri de sticlă sub formă de accesorii
pentru corpurile de iluminat solare, lumini
decorative, lumini ambientale, lumini pentru citit,
gestiunea afacerilor comerciale, asistență în
afaceri, management și servicii administrative
în legătură cu aplice de perete, aplice (corpuri

electrice de iluminat), accesorii pentru aplice
de perete (altele decât comutatoare), becuri de
lămpi, banda led de lumini, becuri cu halogen,
becuri cu led, becuri fluorescente, becuri de
lanternă, becuri de iluminat, becuri pentru
proiectoare, becuri de format mic, neoane,
panouri led, sta, spoturi, spoturi pentru mobilier,
spoturi pentru iluminatul casnic, corpuri de
iluminat, corpuri de iluminat pentru exterior,
corpuri de iluminat pentru interior, accesorii
pentru corpuri de iluminat, corpuri de iluminat
cu led, corpuri de iluminat de uz casnic,
plafoniere (corpuri de iluminat), corpuri de
iluminat arhitectural, transformatoare pentru
corpuri de iluminat, lămpi cu arc (corpuri de
iluminat), corpuri de iluminat care proiectează
lumina în jos, corpuri de iluminat pentru
iluminat festiv, proiectoare de înaltă intensitate,
proiectoare de lumină, proiectoare de iluminat,
lămpi cu neon pentru iluminat, leduri ambientale,
lămpi electrice, lămpi decorative, lămpi cu picior,
lămpi cu led, lămpi cu gaz, lămpi cu infraroșu,
lămpi de urgență, lampi de podea, lămpi de
masă, lămpi de plafon suspendate, abajururi
opace pentru lămpi, lămpi pentru iluminat festiv,
lămpi portabile (pentru luminat), lămpi în formă
de lumânări, lămpi electrice pentru iluminare
în interior, lămpi electrice pentru iluminare în
exterior, felinare, felinare cu lumânări, stâlpi de
iluminat, stâlpi mobili pentru iluminat, cabluri
electrice pentru încălzire, elemente electrice
de încălzire sub formă de cabluri, lampadare,
candelabre electrice, ornamente care atârnă
pentru candelabre, lămpi solare, accesorii pentru
corpuri electrice de iluminat pentru exterior,
acoperiri de sticlă sub formă de accesorii pentru
corpurile de iluminat solare, lumini decorative,
lumini ambientale, lumini pentru citit, servicii de
gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, servicii de intermediere comercială,
servicii de comenzi online computerizate pentru
vânzarea de produse cu ridicata și cu amănuntul
referitoare aplice de perete, aplice (corpuri
electrice de iluminat), accesorii pentru aplice
de perete (altele decât comutatoare), becuri de
lămpi, banda led de lumini, becuri cu halogen,
becuri cu led, becuri fluorescente, becuri de
lanternă, becuri de iluminat, becuri pentru
proiectoare, becuri de format mic, neoane,
panouri led, sta, spoturi, spoturi pentru mobilier,
spoturi pentru iluminatul casnic, corpuri de
iluminat, corpuri de iluminat pentru exterior,
corpuri de iluminat pentru interior, accesorii
pentru corpuri de iluminat, corpuri de iluminat
cu led, corpuri de iluminat de uz casnic,
plafoniere (corpuri de iluminat), corpuri de
iluminat arhitectural, transformatoare pentru
corpuri de iluminat, lămpi cu arc (corpuri de
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iluminat), corpuri de iluminat care proiectează
lumina în jos, corpuri de iluminat pentru
iluminat festiv, proiectoare de înaltă intensitate,
proiectoare de lumină, proiectoare de iluminat,
lămpi cu neon pentru iluminat, leduri ambientale,
lămpi electrice, lămpi decorative, lămpi cu
picior, lămpi cu led, lămpi cu gaz, lămpi cu
infraroșu, lămpi de urgență, lampi de podea,
lămpi de masă, lămpi de plafon suspendate,
abajururi opace pentru lămpi, lămpi pentru
iluminat festiv, lămpi portabile (pentru luminat),
lămpi în formă de lumânări, lămpi electrice
pentru iluminare în interior, lămpi electrice
pentru iluminare în exterior, felinare, felinare
cu lumânări, stâlpi de iluminat, stâlpi mobili
pentru iluminat, cabluri electrice pentru încălzire,
elemente electrice de încălzire sub formă
de cabluri, lampadare, candelabre electrice,
ornamente care atârnă pentru candelabre, lămpi
solare, accesorii pentru corpuri electrice de
iluminat pentru exterior, acoperiri de sticlă sub
formă de accesorii pentru corpurile de iluminat
solare, lumini decorative, lumini ambientale,
lumini pentru citit, organizarea și coordonarea
de târguri și expoziții în scopuri publicitare,
consultanță privind conducerea întreprinderilor
în sistem de franciză, administrarea afacerilor
în sistem de franciză, strângerea la un loc,
în folosul terţilor, a unei game variate de
bunuri (exceptând transportul lor), pentru a
permite clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, al punctelor de vânzare
cu ridicata, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping.

───────

(210) M 2021 03681
(151) 10/05/2021
(732) KIDS KART GOO SRL,

PRELUNGIREA 8 MARTIE
27A, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

GO KART MEREU
ÎN MISCARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 24.15.01

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

clase:
35. Servicii de comerț, servicii de comerț on-line
cu: bicicle, carturi, triciclete, trotinete, vehicule
pentru agrement și sport destinate copiilor,
publicitate on-line.

───────
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(210) M 2021 03682
(151) 10/05/2021
(732) PROFLUO SRL, BD. DIMITRIE

POMPEIU 5, NOVO PARK,
CLADIREA BC, ETAJ 1, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 020339, ROMANIA

(540)

Profluo

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

(591) Culori revendicate:mov (HEX #664273),
albastru (HEX #308DBA)

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

9. Aplicații software descărcabile, software
integrat descărcabil, software de calculator,
software pentru servere descărcabil.

───────

(210) M 2021 03684
(151) 10/05/2021
(732) IONUT RAUL POPA, SAT

BAISOARA, NR 266A, JUDEŢ
CLUJ, BAISOARA, 407065, CLUJ,
ROMANIA

(540)
SWAG'D

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 03685
(151) 10/05/2021
(732) SA FITI CUMINTI SRL,

SOS.COLENTINA, NR.11,, BL.R26,
SC.1, ETAJ 9, AP.40, CAMERA
1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

SĂ FIŢI CUMINŢI

(531) Clasificare Viena:
03.01.06; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), perm iţând clienţilor
să vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazin elor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii care constau
în înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea comunicărilor
şi înregistrărilor scrise, precum şi compilarea
datelor matematice sau statistice, servicii
publicitare, de marketing si promotionale,
distribuirea de mostre, dezvoltarea de concepte
publicitare, scrierea si publicarea de texte
publicitare.
40. Servicii de vopsire a textilelor, aplicarea
finisajelor pentru textile, servicii de fabricatie
personalizata, servicii de imprimare.
41. Organizarea expozitiilor, targurilor si
congreselor cu scop educativ, cultural sau de
divertisment. furnizarea de instruire, activitati
culturale. organizarea de ateliere de pictura si
arta, servicii de pictura, publicarea jurnalelor
electronice, furnizarea de informatii cu privire la
atelierele de pictura si arta.

───────
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(210) M 2021 03686
(151) 10/05/2021
(732) CATALIN STRIBLEA, STR.

LUJERULUI, NR. 10, BL. 1A,
SC.1, ET.5, AP. 30, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA
RADU-CRISTIAN
PARASCHIVESCU, ALE. BARAJUL
CUCUTENI, NR. 2, BL. M4A,
SC. 3, ET. 4, AP. 59, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
VORBITORINCII

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

38. Servicii de telecomunicatii, transmisie de
podcasturi, servicii de podcasting, transmitere de
fisiere audio, video, multimedia si de date.
41. Creare (redactare) de continut educational
pentru podcasturi, creare (redactare) de
podcast-uri, activitati culturale, administrare
(organizare) de activitati culturale, educatie,
divertisment si sport, furnizare de divertisment
prin intermediul podcasturilor, educatie, instruire,
divertisment, servicii educative si de instruire,
productie de inregistrari audio, productie de
inregistrari audiovizuale, productie de materiale
de divertisment audio, productie de inregistrari
educative audio si video, productie audio, video
si multimedia si fotografie, productie de materiale
video, servicii de divertisment prin intermediul
vizionarii de materiale video, servicii de productie
de divertisment sub forma de materiale video,
organizarea de evenimente culturale si artistice.

───────

(210) M 2021 03687
(151) 10/05/2021
(732) BRILLO INVESTE SRL, SOS.

FABRICA DE GLUCOZA, NR.98
CAM.5 BL..B SC. A ETAJ 1
AP.102, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

CSARA

(531) Clasificare Viena:
01.01.02; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:rosu, galben,
albastru

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

3. Produse cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
ace și ace cu gămălie, flori artificiale, decorațiuni
pentru păr, păr fals.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
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33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 03688
(151) 10/05/2021
(732) ROOM 12 MANAGEMENT SRL,

STR. BALTITA NR. 9, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PLAYTECH

(531) Clasificare Viena:
26.03.01; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
închirierea timpului publicitar in mediile de
comunicare, postarea de afişe publicitare,
servicii de relaţii media, servicii de revizuire
a articolelor de ziar, publicitate online pe o
reţea de calculatoare, organizarea de expoziţii in
scopuri comerciale sau publicitare, promovarea
bunurilor si serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
si datelor scrise, publicitate prin televiziune,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, scrierea de texte publicitare.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor si imaginilor, transmisie de
podcasturi, servicii de agenţie de presa,
furnizarea de forumuri online, difuzarea prin
intermediul radioului, difuzarea prin intermediul
televizorului, furnizare de publicaţii electronice
online, nedescărcabile, servicii ale agenţiilor de
presă (transmitere de ştiri).
41. Servicii de divertisment, furnizarea de
informaţii in domeniul divertismentului, servicii
de reporteri de ştiri, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, divertisment
radio, producţia de programe radio si de
televiziune, furnizarea de recenzii pentru scopuri
de divertisment sau culturale, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de

televiziune, nedescărcabile, prin intermediul,
serviciilor video la cerere, scrierea de texte altele
decât cele publicitare, fotoreportaje.

───────

(210) M 2021 03689
(151) 10/05/2021
(732) ROOM 12 MANAGEMENT SRL,

STR. BALTITA NR. 9, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PLAYMAKER 10

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01

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

clase:
35. Publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
închirierea timpului publicitar in mediile de
comunicare, postarea de afişe publicitare,
servicii de relaţii media, servicii de revizuire
a articolelor de ziar, publicitate online pe o
reţea de calculatoare, organizarea de expoziţii in
scopuri comerciale sau publicitare, promovarea
bunurilor si serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
si datelor scrise, publicitate prin televiziune,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, scrierea de texte publicitare.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor si imaginilor, transmisie de podcasturi,
difuzarea prin intermediul radioului, difuzarea
prin intermediul televizorului, difuzare audio,
prezentări audiovizuale, servicii de difuzare
video, audio şi tv, servicii de transmitere digitală
de date audio şi video, servicii de difuzare audio
şi video prestate pe internet.
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41. Producţie audio, video şi multimedia şi
fotografie, servicii de divertisment, furnizarea de
informaţii in domeniul divertismentului, servicii
de reporteri de stih, prezentarea prestaţiilor
live, divertisment radio, producţia de programe
radio si de televiziune, furnizarea de informaţii
cu privire la activităţile recreaţionale, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment
sau culturale, divertisment de televiziune,
divertisment online, furnizarea de programe
de televiziune, nedescarcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere.

───────

(210) M 2021 03690
(151) 10/05/2021
(732) ROOM 12 MANAGEMENT,

STR. BALTITA NR.9, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PLAYSPORT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(591) Culori revendicate:turcoaz, galben,
negru

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

35. Publicitate, închirierea spațiului publicitar,
închirierea timpului publicitar in mediile de
comunicare, postarea de afișe publicitare,
servicii de relații media, servicii de revizuire
a articolelor de ziar, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, organizarea de expoziții in
scopuri comerciale sau publicitare, promovarea
bunurilor si serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, publicarea de texte
publicitare, publicitate în presa de interes general
și în presa de specialitate, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, publicitate
prin televiziune, indexare web pentru scopuri

comerciale sau publicitare, scrierea de texte
publicitare.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, transmisie de podcasturi,
servicii de agenție de presă, furnizarea de
forumuri online, difuzarea prin intermediul
radioului, difuzarea prin intermediul televizorului.
41. Organizarea şi susținerea conferințelor,
servicii de divertisment, furnizarea de informații
în domeniul divertismentului, servicii de reporteri
de știri, prezentarea prestațiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
divertisment radio, producția de programe radio
şi de televiziune, furnizarea de informații cu
privire la activităţile recreaționale, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare, organizare de
evenimente recreative, organizarea de competiții
sportive.

───────

(210) M 2021 03691
(151) 10/05/2021
(732) ROOM 12 MANAGEMENT,

STR. BALTITA NR.9, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
11 pentru Romania

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

35. Publicitate, închirierea spațiului publicitar,
închirierea timpului publicitar in mediile de
comunicare, postarea de afișe publicitare,
servicii de relații media, servicii de revizuire
a articolelor de ziar, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, organizarea de expoziții in
scopuri comerciale sau publicitare, promovarea
bunurilor si serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, publicarea de texte
publicitare, publicitate în presa de interes general
și în presa de specialitate, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, publicitate
prin televiziune, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, scrierea de texte
publicitare.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, transmisie de podcasturi,
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servicii de agenție de presă, furnizarea de
forumuri online, difuzarea prin intermediul
radioului, difuzarea prin intermediul televizorului.
41. Organizarea şi susținerea conferințelor,
servicii de divertisment, furnizarea de informații
în domeniul divertismentului, servicii de reporteri
de știri, prezentarea prestațiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
divertisment radio, producția de programe radio
şi de televiziune, furnizarea de informații cu
privire la activităţile recreaționale, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, scrierea
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de tabere sportive, organizarea de competiții
( educaţie sau divertisment), organizare şi
coordonare de evenimente sportive, organizare
de evenimente recreative.

───────

(210) M 2021 03692
(151) 10/05/2021
(732) ROOM 12 MANAGEMENT,

STR. BALTITA NR.9, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BESTMAG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.01.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:galben, albastru
închis

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

35.  Servicii oferite de magazin online servicii
de comerţ online pentru vânzarea produselor via
reţea calculator publicitate gestiunea afacerilor
comerciale servicii de comerţ administraţie
comerciale servicii de agenţii de import export
servicii oferite de lanţ de magazine servicii de
vânzare de băuturi prin magazine de desfacere

cu amănuntul fără personal servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice şi de înfrumuseţare.

───────

(210) M 2021 03693
(151) 10/05/2021
(732) ROOM 12 MANAGEMENT,

STR. BALTITA NR.9, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Bestmag.ro

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

35. Servicii oferite de magazin online, servicii de
comerţ online pentru vânzarea produselor via
reţea calculator, publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, servicii de comerţ, administraţie
comerciale, servicii de agenţii de import export,
servicii oferite de lanţ de magazine, servicii de
vânzare de băuturi prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice şi de înfrumuseţare.

───────

(210) M 2021 03694
(151) 10/05/2021
(732) ROOM 12 MANAGEMENT,

STR. BALTITA NR.9, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Playtech.ro

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

35. Publicitate, închirierea spațiului publicitar,
închirierea timpului publicitar in mediile de
comunicare, postarea de afișe publicitare,
servicii de relații media, servicii de revizuire
a articolelor de ziar, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, organizarea de expoziții in
scopuri comerciale sau publicitare, promovarea
bunurilor si serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, publicarea de texte
publicitare, publicitate în presa de interes general
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și în presa de specialitate, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, publicitate
prin televiziune, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, scrierea de texte
publicitare.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, transmisie de podcasturi,
servicii de agenție de presă, furnizarea de
forumuri online, difuzarea prin intermediul
radioului, difuzarea prin intermediul televizorului,
furnizarea de publicaţii electronice online,
nedescărcabile, servicii ale agenţiilor de presă
(transmitere de ştiri).
41. Servicii de divertisment, furnizarea de
informații în domeniul divertismentului, servicii
de reporteri de știri, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, divertisment
radio, producția de programe radio şi de
televiziune, furnizarea de recenzii pentru scopuri
de divertisment sau culturale, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, scrierea de texte,
altele decât cele publicitare, fotoreportaje.

───────

(210) M 2021 03695
(151) 10/05/2021
(732) ROOM 12 MANAGEMENT,

STR. BALTITA NR.9, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Playsport.ro

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

35. Publicitate, închirierea spațiului publicitar,
închirierea timpului publicitar in mediile de
comunicare, postarea de afișe publicitare,
servicii de relații media, servicii de revizuire
a articolelor de ziar, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, organizarea de expoziții in
scopuri comerciale sau publicitare, promovarea
bunurilor si serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, publicarea de texte
publicitare, publicitate în presa de interes general
și în presa de specialitate, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, publicitate
prin televiziune, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, scrierea de texte
publicitare.

38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, transmisie de podcasturi,
servicii de agenție de presă, furnizarea de
forumuri online, difuzarea prin intermediul
radioului, difuzarea prin intermediul televizorului.
41. Organizarea şi susținerea conferințelor,
servicii de divertisment, furnizarea de informații
în domeniul divertismentului, servicii de reporteri
de știri, prezentarea prestațiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
divertisment radio, producția de programe radio
şi de televiziune, furnizarea de informații cu
privire la activităţile recreaționale, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare, organizare de
evenimente recreative, organizarea de competiții
sportive.

───────

(210) M 2021 03696
(151) 10/05/2021
(732) VISTA COMMUNICATION, SAT

STRĂOANE, JUD. VRANCEA,
COMUNA STRĂOANE, VRANCEA,
ROMANIA

(540)

vista

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.07.25

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

clase:
38. Difuzarea video, transmisii video, difuzarea
prin intermediul televiziunii prin cablu,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, transmisie de podcasturi,
servicii de agenție de presă, furnizarea de
forumuri online, difuzarea prin intermediul
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radioului, difuzarea prin intermediul televizorului,
servicii de comunicaţii video.
41. Prezentarea prestațiilor live, producția
de programe radio si de televiziune,
divertisment de televiziune, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, fotografie,
fotoreportaje, producție de înregistrări video,
servicii de înregistrare audio si video, servicii
de producție video, editare de înregistrări video,
producție de materiale video formative, producție
de înregistrări audio si video pe suporturi audio
si video, fotoreportaje, editare de fotografii.

───────

(210) M 2021 03697
(151) 10/05/2021
(732) WELL WIDE WEB, STR. BĂLTIŢA

NR. 12, PARTER, CAM.2, BLOC
B32, SCARA3, AP.31, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

IMPACT.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

clase:
35. Publicitate, închirierea spațiului publicitar,
închirierea timpului publicitar in mediile de
comunicare, postarea de afișe publicitare,
servicii de relații media, servicii de revizuire
a articolelor de ziar, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, organizarea de expoziții in
scopuri comerciale sau publicitare, promovarea
bunurilor si serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, publicarea de texte
publicitare, publicitate în presa de interes general
și în presa de specialitate, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, publicitate
prin televiziune, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, scrierea de texte
publicitare.
38. Difuzarea prin intermediul televiziunii prin
cablu, transmiterea cu ajutorul calculatorului a

mesajelor şi imaginilor, transmisie de podcasturi,
servicii de agenție de presă, furnizarea de
forumuri online, difuzarea prin intermediul
radioului, difuzarea prin intermediul televizorului.
41. servicii de divertisment, furnizarea de
informații în domeniul divertismentului, servicii
de reporteri de știri, prezentarea prestațiilor
live, publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, divertisment radio, producția de
programe radio şi de televiziune, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, divertisment de televiziune, furnizarea
de programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2021 03698
(151) 10/05/2021
(732) ASV CONSULT S.R.L., SAT

MICEȘTI NR. 1 B, JUDEȚUL
CLUJ, COMUNA TURENI, CLUJ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

INTEGRIO KIDS

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.10; 29.01.15

(591) Culori revendicate:albastru, verde, gri,
galben, roșu, mov, portocaliu

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, furnizarea educației, servicii
specifice școlilor (educație), furnizarea de
informații în materie de educație, tabere de
vară (divertisment și educație), furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, organizare
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de cursuri prin metode de educație deschisă,
servicii educaționale de furnizare a cursurilor
de educație, orientare profesională (consiliere
în domeniul educației sau formării), servicii
educaționale furnizate de școli, servicii
educative oferite de școli, servicii furnizate de
grădinițe (educație sau divertisment), servicii
de învățământ preșcolar, educație preșcolară,
servicii școlare, servicii educaționale pentru
copii.

───────

(210) M 2021 03699
(151) 10/05/2021
(732) PETRA CRISTINA ENE, STR. 13

DECEMBRIE NR. 22, SC B AP
14, JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
500199, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
Jurnal de design interior

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

38. Servicii de comunicare prin bloguri online,
servicii de comunicare online, transmisie de
informații online.

───────

(210) M 2021 03700
(151) 10/05/2021
(732) VIA VITICOLA S.R.L., STRADA

GENERAL CONSTANTIN
BUDISTEANU NR.26, CORP A1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA& PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STRADA 11
IUNIE NR. 51, ETAJ 1, BIROURI
A14-A15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Caii de la Letea QuintEssence

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 26.11.09;
26.15.25

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

33. Vinuri, vinuri spumante
───────
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(210) M 2021 03701
(151) 10/05/2021
(732) MEDCARE RESEARCH S.R.L,

CALEA MOSILOR NR. 158,
BIROU 13, ETAJ 6, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SANATATE Smart

(531) Clasificare Viena:
02.09.23; 26.01.05

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
123, Pantone 388), verde (Pantone
355), roșu, albastru, turcoaz, roz, mov,
portocaliu

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, dezinfectante.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, aparate de ras.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, articole
ortopedice, material de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoane cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru alăptarea
bebelușilor, aparate, dispozitive și articole pentru
activitatea sexuală.
21. Piepteni și bureți, perii (cu excepția
pensulelor), material pentru perii, articole pentru
curățare, sticlărie, porțelan și ceramică.

───────

(210) M 2021 03702
(151) 10/05/2021
(732) MEDCARE RESEARCH S.R.L.,

CALEA MOSILOR NR. 158,
BIROU 13, ETAJ 6, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VITA ONE HEALTH
FROM DAY ONE

(531) Clasificare Viena:
05.01.16; 26.01.04

(591) Culori revendicate:bej (HEX #faf7eb),
galben (HEX #f5bf36), maro (HEX
#996600)

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, articole
ortopedice, material de sutură, dispozitive
terapeutice și de asistență adaptate pentru
persoane cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru alăptarea
bebelușilor, aparate, dispozitive și articole pentru
activitatea sexuală.

───────
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(210) M 2021 03703
(151) 10/05/2021
(732) PREMIUM CAPITAL EXPERT

SRL, STRADA GROZEȘTI NR.
59, MANSARDA, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Bel Air APARTMENTS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(591) Culori revendicate:galben, albastru
deschis, gri, albastru

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

35. Administrare a afacerilor pentru hoteluri din
stațiuni turistice.
36. Afaceri imobiliare, furnizare de informații pe
internet privind afacerile imobiliare, închiriere de
apartamente, servicii de listare de proprietăți
imobiliare pentru închirierea de case și
închirierea de apartamente.
37. Servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), construcții, construcții civile.

───────

(210) M 2021 03704
(151) 10/05/2021
(732) SC ANIMAL REPAIR CENTER

SRL, STRADA GHIOCELULUI NR.
24, JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU
MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ, BLOC 21, APT 44,
JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU
MUREȘ, 540392, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

VETHUB CABINET
VETERINAR

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
animale.

───────

43. Închiriere de camere, închiriere de camere
ca locuință temporară, organizare de cazare
temporară, organizare și furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare pentru vacanțe,
servicii de ospitalitate (cazare), servicii de
închiriere de camere, închiriere temporară de
camere, închirieri de spații de cazare temporară,
furnizare de spații de odihnă temporare pentru
pasageri, furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară, servicii de recepție
pentru cazare temporară (gestionare de sosiri
și plecări), servicii hoteliere, servicii hoteliere
în stațiuni turistice, cazare temporară, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară.


