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Cereri Mărci publicate în 17/06/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 04190 10/06/2021 TIM TRADE 64 DISTRIBUTION

SRL
MAKRA LANGOS

2 M 2021 04506 10/06/2021 NICOLAE-MIHAI CĂPEȚ STONEBIRD FESTIVAL

3 M 2021 04507 10/06/2021 SHEV SYSTEMS SRL EFEX evacuare fum expert

4 M 2021 04508 10/06/2021 FLORIN MOȘ acasă agenție imobiliară

5 M 2021 04509 10/06/2021 COCA DIANA S.R.L. Maya's Pizza

6 M 2021 04511 10/06/2021 NEXTCAR GMBH W WEBCAR Te caută mașina Ta

7 M 2021 04512 10/06/2021 KENTUCKY FRIED CHICKEN
INTERNATIONAL HOLDINGS
LLC

PRODUS ORIGINAL KFC SOS
CU ROŞII ŞI USTUROI

8 M 2021 04513 10/06/2021 MAO PROTECT DEFENCE SRL M MAO PROTECT DEFENCE

9 M 2021 04514 10/06/2021 SC CROSSFIT GREENBOX
SRL

GREEN BOX FITNESS EST'18

10 M 2021 04515 10/06/2021 SC GLOBAL DURAMA S.R.L ROSE KISS

11 M 2021 04516 10/06/2021 SC GLOBAL DURAMA S.R.L ROZADA

12 M 2021 04517 10/06/2021 S.C. BIONOVATIV S.R.L. Uleiuri esentiale integrale Life by
Bionovativ

13 M 2021 04518 10/06/2021 SC D.V.R. PHARM SRL DVR PHARM

14 M 2021 04519 10/06/2021 SYNERGY PLANT PRODUCTS
SRL

APICOLSCIENCE BY
SYNERGY PLANT

15 M 2021 04520 10/06/2021 SUN PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES LIMITED

PROHANCE

16 M 2021 04521 10/06/2021 SILVIA MARTA FODOR Let's Tech together

17 M 2021 04522 10/06/2021 NEW STAR CONSULTING SRL EMsia CONSTRUCTION
KONCEPT

18 M 2021 04523 10/06/2021 SC LEGACY MED SRL LEGACY MED

19 M 2021 04524 10/06/2021 LUMINITA CORNELIA DECU PROTECTOMICIN BY CORELIA
DECU CHAUMONT

20 M 2021 04525 10/06/2021 EDU APPS S.R.L. Smart Lab

21 M 2021 04526 10/06/2021 MALINA LUX SRL JAR by Malina

22 M 2021 04527 10/06/2021 SORIN-MARIUS LĂCĂTUȘ DADIX

23 M 2021 04528 10/06/2021 MALINA LUX SRL ARTIZANI DE CALITATE

24 M 2021 04529 10/06/2021 MALINA LUX SRL MERINDAR
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 04530 10/06/2021 SC ROYAL N SRL Bautech technology for a better

tomorrow

26 M 2021 04531 10/06/2021 DRAGOS-FLORIN BARBU M5Phenomenon

27 M 2021 04532 10/06/2021 LEYKOM IMPORT EXPORT
SRL

MIRAGE

28 M 2021 04533 10/06/2021 CHROMOSOME DYNAMICS
SRL

CHROMOSOME DYNAMICS
BRIDGE TO THE FUTURE

29 M 2021 04534 10/06/2021 NPK SOIL S.R.L. STRONG MACHINERY

30 M 2021 04536 10/06/2021 NPK SOIL S.R.L. ROUA SEMINTE

31 M 2021 04537 10/06/2021 LDP CONSULTING &
DISTRIBUTION SRL

Dincolo de Eșec

32 M 2021 04538 10/06/2021 PROFI ROM FOOD S.R.L. O&O

33 M 2021 04539 10/06/2021 PROFI ROM FOOD S.R.L. Ziua Profi

34 M 2021 04540 10/06/2021 MARIA-DANIELA BANU NOI MUNCIM.RO

35 M 2021 04541 10/06/2021 CATALIN IONUT COSEREANU
BROWNTRANS GLOBAL SRL

AVAMSI

36 M 2021 04542 10/06/2021 CLINICA ELIADE SRL CLINICA ELIADE MEDICINĂ
INTEGRATIVĂ

37 M 2021 04544 10/06/2021 MATER ANIMA SRL Clinica HEREDITAS
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(210) M 2021 04190
(151) 10/06/2021
(732) TIM TRADE 64 DISTRIBUTION

SRL, STR. PIATRA CRAIULUI
NR. 1, SC. C, ET. 6, AP. 21,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

MAKRA LANGOS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.16

(591) Culori revendicate:portocaliu (R237
G148 B70), maro (R68 G43 B27)

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

30. Cafea, ceai, cacao, orez, paste și tăiței,
făină şi preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri și alte condimente.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 04506
(151) 10/06/2021
(732) NICOLAE-MIHAI CĂPEȚ, STR.

BRĂDET NR. 1, BL. B20, SC. C,
AP. 2, JUDETUL ARGES, PITESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

(740) MILMARK DESIGN S.R.L., CHEIUL
DÂMBOVIȚEI NR. 26, VILA C42,
CAMERA 1, JUDEȚUL ILFOV,
POPEȘTI-LEORDENI 077160,
ILFOV, ROMANIA

(540)

STONEBIRD FESTIVAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.07.24

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

41. Organizarea de festivaluri, organizarea
și producerea de concerte, organizarea de
spectacole muzicale, rezervarea biletelor la
festivaluri, concerte și spectacole muzicale,
agenții de bilete pentru festivaluri, concerte
și spectacole muzicale, activități culturale,
educative și de divertisment.

───────
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(210) M 2021 04507
(151) 10/06/2021
(732) SHEV SYSTEMS SRL, STR.

LATERALA NR. 28, JUDETUL
BRASOV, CRISTIAN, A, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

EFEX evacuare fum expert

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.12

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

clase:
11. Instalații de aerisire, trape de fum.
37. Instalare de sisteme de evacuarea fumului,
instalare de echipamente de securitate și de
siguranță.

───────

(210) M 2021 04508
(151) 10/06/2021
(732) FLORIN MOȘ, STR. DACILOR NR.

15, JUDETUL ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(540)

acasă agenție imobiliară

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.09.01; 26.11.25

(591) Culori revendicate:roz (Pantone 226C),
albastru (Pantone 295C)

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

36. Servicii ale agențiilor imobiliare, servicii de
administrare imobile.

───────

(210) M 2021 04509
(151) 10/06/2021
(732) COCA DIANA S.R.L., SAT BAIA DE

FIER NR. 124, JUDETUL GORJ,
COMUNA BAIA DE FIER, GORJ,
ROMANIA

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

(540)

Maya's Pizza

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.01.01; 08.01.25

(591) Culori revendicate:galben, maro,
portocaliu, rosu, gri, negru, alb

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

30. Pizza, pizza proaspătă, sosuri pentru pizza,
pizza împăturită (calzone).
43. Servicii de alimentație publică, servire
de alimente și băuturi, servicii pentru
furnizarea de alimente, servicii de preparare
a alimentelor, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, servire
de mâncare destinată consumului imediat,
prepararea alimentelor, servicii de mâncare la
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pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la pachet,
servicii oferite de pizzerii, servicii de restaurant și
bar, servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servicii ale bistrourilor, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, asigurarea de
hrană și băuturi.

───────

(210) M 2021 04511
(151) 10/06/2021
(732) NEXTCAR GMBH, OTTO HAHN

STRASSE, 13 B, RIEMERLING,
GERMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP.1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)

W WEBCAR Te
caută mașina Ta

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.05

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

9. Baze de date (electronice), baze de
date interactive, baze de date computerizate,
conținut media descărcabil, baze de date
electronice înregistrate pe suporturi informatice,
manuale de instruire în format electronic
descărcabile, date înregistrate electronic
descărcabile, date înregistrate electronic de
pe internet descărcabile, materiale înregistrate
descărcabile.
12. Vehicule și mijloace de transport,
autovehicule pentru pasageri, vehicule, vehicule
care conțin autoîncărcător cu elevator cu
cupe, vehicule autonome, vehicule cu roți,
vehicule de transport marfă, vehicule fără

pilot, vehicule electrice, vehicule electrice
autopropulsate, vehicule hibride, vehicule
pentru transportul pasagerilor, vehicule de
transport autonome, vehicule dotate cu aparate
pentru descărcare, vehicule dotate cu aparate
pentru încărcare, vehicule de încărcare
autopropulsate, vehicule pentru transportul
animalelor, vehicule vândute la set, vehicule de
locomoție terestră, aeriană, navală și pe calea
ferată, vehicule cu autoîncărcare, camioane
basculante, autobasculante, autobasculante
rigide, autobetoniere, autobuze electrice,
ambulanțe, autocamioane de depanare
pentru transport, autocamioane de remorcat,
autocamioane pentru mine, autocare,
automobile alimentate cu hidrogen, automobile
de curse, automobile electrice, automobile
pentru transport rutier, . automobile robotizate,
automobile-caravană, autorulote, autocisterne
pentru stropit, autoturisme cu celule de
combustibil, autoturisme electrice cu celule de
combustibil, autoturisme electrice reîncărcabile
la priză, autoturisme hibride de serie,
autoturisme hibride reîncărcabile la priză,
autovehicule electrice, autovehicule vândute la
set, camioane, camioane cisternă (vehicule
terestre), camioane cu benă, camioane cu
manevrare mecanică, camioane cu semiremorci,
camioane de gunoi, camioane dotate cu funcție
de macara, camioane electrice (vehicule),
camioane ghidate automat (fără șofer)
pentru manevrarea materialelor, camioane
industriale, camioane motostivuitoare, camioane
pentru transport, camioane ușoare, camioane
prevăzute cu rafturi, capete tractor, care
de transport, furgonete, mașini, mașini fără
conducător (mașini autonome), mașini hibride,
mașini pentru stivuire (stivuitoare cu elevatoare
cu furcă), mașini sport, microbuze, încărcătoare
(stivuitoare), motociclete, motociclete de
teren, motociclete electrice, motociclete
pentru motocros, motostivuitoare cu braț
telescopic pentru toate tipurile de teren,
motostivuitoare pentru toate tipurile de teren,
motostivuitoare și piese structurale pentru
acestea, remorci frigorifice, remorci pentru
camioane, remorci pentru transport, remorci
pentru transportarea încărcăturilor, remorci
pentru tractoare, remorci (vehicule), remorci
pentru vehiculele terestre, remorci pentru
transportul de utilaje, rulote, rulote de
camping, semiremorci, stivuitoare electrice,
stivuitoare mobile, tractoare, transportatoare
de mașini, tractoare pentru remorcare și
piese structurale pentru acestea, tractoare
pentru încărcături, tractoare ghidate automat
(fără șofer) pentru manevrarea materialelor,
tractoare folosite în scopuri agricole, tractoare
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electrice (vehicule), tractoare horticole, vehicule
automobile, vehicule cu container, vehicule
cu motor fără șofer (autonome), vehicule
de construcții pentru transport, vehicule de
transportare a încărcăturilor, vehicule dotate
cu facilități de locuit, vehicule electrice
terestre, vehicule frigorifice, vehicule industriale,
vehicule mortuare, vehicule pentru asistență
rutieră, vehicule pentru colectarea deșeurilor,
vehicule pentru călătorii terestre, vehicule
pentru descărcarea încărcăturilor, vehicule
pentru orice tip de teren, vehicule pentru
transportul rutier, vehicule pentru împrăștiere
de așchii, autopropulsate, vehicule pick-up,
vehicule sportiv-utilitare, vehicule remorcate,
vehicule terestre cu motor, vehicule terestre
industriale, vehicule terestre trase de tractoare,
vehicule utilitare, vehiculele terestre, vehicule
adaptate pentru persoane cu dizabilități.
36. Servicii de consultanță și curtaj în asigurări
de vehicule, servicii de încheiere de asigurări,
servicii financiare referitoare la asigurarea
autovehiculelor, acordare de finanțare pentru
leasing, acordare de finanțare pentru închirieri
cu opțiune de cumpărare, servicii de
cauțiuni, consultanță financiară privind serviciile
de credite, consultanță financiară privind
împrumuturile, consultanță privind acordarea de
împrumuturi, credite garantate pentru finanțarea
contractelor de credit în rate pentru autovehicule,
credite garantate pentru finanțarea garantării
autovehiculelor, credite pentru contracte de
închiriere cu opțiune de cumpărare, curtaj
de contracte de credit, finanțare de închiriere
cu opțiune de cumpărare pentru automobile,
finanțare pentru leasing de vehicule cu opțiune
de cumpărare, finanțare privind autovehiculele,
furnizare de facilități de finanțare pentru leasing
cu opțiune de cumpărare, furnizare de fonduri
pentru închiriere cu opțiune de cumpărare
și pentru leasing, servicii de creditare pentru
vehicule motorizate, servicii de finanțare de
automobile, servicii de finanțare și împrumut,
servicii de împrumut pentru comercianți în scopul
finanțării flotei auto, servicii de închiriere cu
opțiune de cumpărare, servicii financiare pentru
achiziționarea de vehicule, acordare de finanțare
pentru achiziționare de automobile, finanțare cu
plata în rate, finanțări pentru achiziționarea de
vehicule, servicii de brokeraj financiar, servicii
financiare furnizate prin intermediul internetului,
servicii financiare privind vehiculele cu motor,
servicii financiare referitoare la comercializarea
vehiculelor, servicii financiare referitoare la
întreținerea vehiculelor, servicii de evaluare,
credite garantate pentru finanțarea închirierii pe
bază de contract a autovehiculelor, asigurare
de garanție extinsă, garanții extinse, servicii de

garanții pentru vehicule, servicii de asigurare
a garanției, servicii de administrare a cererilor
de garanție, servicii de garanție pentru asigurări
pentru defecțiunile mecanice ale motoarelor,
servicii de garanție pentru autovehiculele
terestre de ocazie, servicii de garanție
pentru vehicule terestre, servicii de garanții
pentru autovehicule terestre, administrarea
soluționării cererilor de despăgubire, evaluare și
gestionare de cereri de despăgubire, evaluarea
cererilor de despăgubire, evaluarea daunelor
în asigurări, evaluare financiară în scopul
asigurării, evaluare de cereri de despăgubire
pentru proprietatea personală, evaluări în
scopuri de asigurare, servicii de evaluare
financiară în scopuri de reasigurare, servicii de
soluționare și tratare a cererilor de despăgubire
în domeniul asigurărilor, soluționarea cererilor
de despăgubire, soluționarea cererilor de
despăgubire în domeniul asigurărilor, altele
decât cele de viață, subscriere de programe de
garanție, subscriere de asigurări pentru garanții,
asigurări de camionete, brokeraj de asigurări
pentru vehicule cu motor, furnizare de informații
online despre asigurări, oferite dintr-o bază de
date electronică sau pe internet, furnizare de
informații online despre reasigurări, oferite dintr-
o bază de date electronică sau pe internet,
servicii de asigurare a autovehiculelor, servicii
de asigurare cu garanție, servicii de asigurare
referitoare la defecțiuni mecanice, servicii de
consiliere privind cererile de despăgubire,
servicii de consultanță referitoare la asigurări,
servicii de consultanță privind reasigurările.
37. Reparații și întreținere de automobile, revizii
generale de vehicule, servicii de aplicare
unui strat protector de vopsea pe șasiul
vehiculelor, servicii de alimentare cu combustibil
a vehiculelor, servicii de consiliere cu privire la
reparare autovehiculelor, servicii de consiliere
cu privire la repararea vehiculelor, servicii de
consiliere cu privire la întreținerea vehiculelor,
servicii de curățare pentru autovehicule terestre,
servicii de curățare, lustruire și ceruire a
vehiculelor, servicii de depanare pentru vehicule,
servicii de garaje destinate întreținerii și reparării
vehiculelor cu motor, servicii de realimentare
cu benzină pentru autovehicule, servicii de
realimentare cu gaz pentru autovehicule,
servicii de recondiționare automobile, servicii de
reparații de vehicule în regim de urgență, servicii
de reîncărcare a vehiculelor electrice, servicii de
înlocuire a parbrizelor pentru vehicule, servicii
de înlocuire de geamuri de vehicule, servicii de
întreținere a geamurilor de vehicule, servicii de
întreținere a parbrizelor de vehicule, servicii de
întreținere a vehiculelor comerciale, servicii de
întreținere și reparații pentru vehicule terestre,
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servicii de reparații pentru caroserii, servicii de
schimb de ulei pentru autovehicule, servicii de
service pentru repararea autovehiculelor, servicii
de service pentru repararea vehiculelor, servicii
de service pentru întreținerea vehiculelor, servicii
de tapițerie și reparații pentru vehicule, servicii
informative și de consultanță privind repararea
de vehicule, servicii mobile de punere la punct
pentru vehicule, servicii mobile de schimb de
ulei pentru autovehicule prestate la locația
clientului, spălarea autovehiculelor, stații de
service (alimentare cu carburant și întreținere),
stații service pentru repararea vehiculelor,
stații service pentru întreținerea vehiculelor,
tunare de vehicule, fară a schimba proprietățile
acestora, transformări de vehicule (motoare),
fară a schimba proprietățile acestora, tuning
pentru electromotoare și motoare de automobile,
fară a schimba proprietățile acestora, tuning
pentru motoarele vehiculelor cu motor, curățarea
vehicule lor, șlefuirea automobilelor, șlefuirea
vehiculelor, spălarea vehicule lor, verificare de
automobile și de piese ale acestora înaintea
lucrărilor de întreținere și de reparație, vopsirea
vehiculelor, vopsitul autovehiculelor, reparare și
întreținere de piese de șasiu și de caroserii
pentru vehicule, reparare și întreținere de
vehicule cu motor și de motoare ale acestora,
reparare și întreținere de sisteme pentru răcirea
vehiculelor cu motor, reparare și reparare
de vehicule electrice, reparare și întreținere
de motociclete, reparare și întreținere de
vehicule cu motor și de piese ale acestora,
reparare și întreținere de vehicule cu motor
și de piese ale acestora și de motoare
ale vehiculelor cu motor și de piese ale
acestora, repararea tapițeriei autovehiculelor,
reparații auto pe marginea drumului, reparare
și întreținere de vehicule pentru transport
public, reparații de automobile, reparații de
roți, reparații de parbrize, reparații de vehicule
avariate în urma accidentelor, consultanță cu
privire la repararea de vehicule, curățare
completă pentru automobile, curățare igienică
(vehicule), curățare și spălare a autovehiculelor,
curățarea automobilelor, curățarea și lustruirea
autovehiculelor, echilibrare anvelope, finisare
de automobile, furnizare de informații privind
repararea vehiculelor, furnizare de informații
privind întreținerea vehiculelor, gresarea
automobilelor, reparație, întreținere, alimentare
cu carburant și încărcarea bateriilor pentru
autovehicule, gresarea vehiculelor, inspecția
vehiculelor înainte de reparații, inspecția
vehiculelor înainte de întreținere, instalare
de accesorii pentru automobile, instalare de
dispozitive de securitate pentru vehicule,
intermediere de reparații de vehicule, încărcare

de baterii de vehicule, înlocuire de amortizoare,
înlocuirea țevilor de eșapament, întreținere și
reparații de vehicule, întreținere, service și
reparare de vehicule, întreținerea automobilelor,
lubrifierea automobilelor, lubrifierea vehiculelor
rutiere, montare (instalare) de accesorii pentru
vehicule, montare (instalare) de piese pentru
vehicule, montare geamuri pentru autovehicule,
montare parbrize pentru autovehicule, montare
personalizată a elementelor de interior pentru
automobile, montare piese de schimb pentru
vehicule, organizarea reparației autovehiculelor
terestre, organizarea întreținerii autovehiculelor
terestre, pregătirea montării geamurilor de
schimb pentru vehicule, pregătirea montării
parbrizelor de schimb pentru vehicule,
pregătirea înlocuirii geamurilor de schimb
ale vehiculelor, pregătirea înlocuirii parbrizelor
de schimb ale vehiculelor, întreținerea
vehiculelor, întreținerea vehiculelor cu motor,
recondiționarea vehiculelor, reglarea alinierii
roților, reparare de camioane, reparare de
cuplaje pentru vehicule terestre, reparare de
sisteme de frânare pentru vehicule, reparare de
sisteme de suspensie pentru vehicule, reparare
de vehicule ca parte a serviciilor pentru vehicule
în pană, reparare și întreținere de motoare ale
vehiculelor cu motor.
38. Asigurarea accesului la baze de date
pe internet, furnizarea accesului la baze de
date, furnizarea accesului la baze de date
electronice online, furnizarea accesului la baze
de date în rețele de calculatoare, furnizarea
accesului la baze de date în rețele de
comunicații, furnizarea accesului la o piață
(portal) electronică în rețele de calculatoare,
furnizarea accesului la platforme pentru comerț
electronic pe internet, furnizarea accesului
utilizatorilor la platforme pe internet, furnizarea
accesului la platforme sau portaluri pe internet,
furnizarea accesului la portaluri pe internet,
furnizarea accesului la platforme pe internet,
furnizarea accesului la site-uri web pe internet,
furnizarea accesului la site-uri într-o rețea
electronică de informații, furnizarea accesului
utilizatorilor la portaluri pe internet, servicii de
comunicații pentru accesarea unei baze de
date, acces la continuț, pagini de internet
și portaluri, comunicare prin bloguri online,
colectare și expediere de mesaje prin poșta
electronică, furnizare de alerte de notificare prin
e-mail, prin intermediul internetului, servicii de
difuzare date, servicii de difuzare pe pagini
web, servicii de comunicare de date, transfer
și răspândire de informații și date prin rețele
de calculatoare și internet, transfer de informații
și de date prin servicii online și pe internet,
transfer de informații și date prin rețele de
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calculatoare și internet, transmitere electronică
a comenzilor, comunicare de date prin mijloace
electronice, comunicare de informații prin
mijloace electronice, expediere de înștiințări,
servicii de telecomunicații legate de comerțul
electronic.
39. Furnizare de vehicule închiriate pentru
transportul de pasageri, închiriere cu contract
de autovehicule, închiriere de autoturisme
alimentate cu hidrogen, închiriere de
autovehicule rutiere, închiriere de mașini,
închiriere de mașini electrice, închiriere de
vehicule, închirierea de vehicule dotate cu gps,
închirieri de mașini, servicii de localizare de
vehicule, servicii de închiriere de autovehicule,
servicii de închiriere de autovehicule terestre,
servicii de închirieri de autovehicule, închirieri
de vehicule, în special de automobile
și autocamioane, servicii de transport al
vehiculelor, transport de autovehicule, servicii
de transport, transport cu troliul de vehicule,
servicii de transport de autovehicule, furnizare de
vehiculă închiriate.

───────

(210) M 2021 04512
(151) 10/06/2021
(732) KENTUCKY FRIED CHICKEN

INTERNATIONAL HOLDINGS LLC,
7100 CORPORATE DRIVE, TX,
PLANO, 75024, TEXAS, STATELE
UNITE ALE AMERICII

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

(540)

PRODUS ORIGINAL KFC
SOS CU ROŞII ŞI USTUROI

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.02

(591) Culori revendicate:gri, alb, rosu, maro,
negru, verde

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

30. Sosuri.
───────

(210) M 2021 04513
(151) 10/06/2021
(732) MAO PROTECT DEFENCE SRL,

STR. MALTOPOL NR. 30, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

M MAO PROTECT DEFENCE

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 24.01.13

(591) Culori revendicate:albastru, alb,
bleumarin, bleu

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

37. Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
38. Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39. Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
41. Educaţie şi instruire în domeniul pazei şi
protectiei, organizare de cursuri teoretice şi
practice de calificare şi perfecţionare pentru
agenţii de pază.
42. Crearea şi mentinerea de pagini web.
45. Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

───────
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(210) M 2021 04514
(151) 10/06/2021
(732) SC CROSSFIT GREENBOX SRL,

STR. CAPITAN ION ANDREESCU,
NR 84, JUDEŢ DÂMBOVIŢA,
TARGOVISTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)

GREEN BOX FITNESS EST'18

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.01.08; 26.04.05

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

41. Servicii de sport și fitness, servicii sportive și
de fitness.

───────

(210) M 2021 04515
(151) 10/06/2021
(732) SC GLOBAL DURAMA S.R.L,

SAT PRISLOPU MARE, NR 129,
CAMERA 2, JUDETUL ARGES,
COMUNA DRAGANU, ARGEȘ,
ROMANIA

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

(540)
ROSE KISS

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

32. Băuturi nealcoolice, preparate pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, siropuri pentru
băuturi nealcoolice, siropuri pentru limonadă,
limonade, extracte nealcoolice din fructe utilizate
la prepararea băuturilor, sucuri.
35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare, servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu
băuturi nealcoolice, servicii de publicitate
pentru promovarea băuturilor, informare cu
privire la produse de consum în legătură cu
alimente sau băuturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate la
fabricarea băuturilor, regruparea în avantajul
terţilor a băuturilor nealcoolice, preparatelor
pentru fabricarea băuturilor, siropurilor pentru
băuturi, siropurilor pentru limonada, limonadelor,
extractelor nealcoolice din fructe utilizate la
prepararea băuturilor, sucurilor (exceptând
transportul lor) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.

───────
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(210) M 2021 04516
(151) 10/06/2021
(732) SC GLOBAL DURAMA S.R.L,

SAT PRISLOPU MARE, NR 129,
CAMERA 2, JUDETUL ARGES,
COMUNA DRAGANU, ARGEȘ,
ROMANIA

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

(540)
ROZADA

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

32. Băuturi nealcoolice, preparate pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, siropuri pentru
băuturi nealcoolice, siropuri pentru limonadă,
limonade, extracte nealcoolice din fructe utilizate
la prepararea băuturilor, sucuri.
35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare, servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu
băuturi nealcoolice, servicii de publicitate
pentru promovarea băuturilor, informare cu
privire la produse de consum în legătură cu
alimente sau băuturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate la
fabricarea băuturilor, regruparea în avantajul
terţilor a băuturilor nealcoolice, preparatelor
pentru fabricarea băuturilor, siropurilor pentru
băuturi, siropurilor pentru limonada, limonadelor,
extractelor nealcoolice din fructe utilizate la
prepararea băuturilor, sucurilor (exceptând
transportul lor) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2021 04517
(151) 10/06/2021
(732) S.C. BIONOVATIV S.R.L., STR.

CIMITIRULUI, JUDEŢ BRAŞOV,
PODU OLTULUI, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)
Uleiuri esentiale integrale

Life by Bionovativ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Uleiuri esenţiale şi extracte aromatice pentru
scopuri cosmetice, produse pentru toaletă,
articole de parfumerie şi odorizante, cosmetice
şi preparate cosmetice, preparate pentru
igiena orală, produse cosmetice organice,
preparate pentru aromoterapie, uleiuri esenţiale
naturale, creme dermatologice (altele decât cele
medicinale), creme, loţiuni şi geluri hidratante
de uz cosmetic, preparate anti-îmbătrânire
pentru îngrijirea pielii, preparate fitocosmetice,
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor şi a
unghiilor, preparate şi tratamente pentru păr de
uz cosmetic, produse pentru epilare şi bărbierit,
săpunuri şi geluri, preparate pentru curăţare şi
odorizante.
5. Suplimente alimentare si preparate dietetice,
produse şi articole pentru igienă de uz medical,
preparate şi articole sanitare, remedii naturale şi
farmaceutice, vitamine şi preparate cu vitamine,
preparate pe bază de multivitamine, preparate
dietetice şi alimentare, suplimente alimentare
pe bază de propolis, suplimente alimentare
pe bază de polen, preparate cu oligoelemente
pentru consumul uman, suplimente alimentare
pe bază de plante, antioxidanţi derivaţi din
miere de uz medical, suplimente alimentare
pe bază de lăptişor de matcă de uz medical,
produse pentru dezodorizarea şi purificarea
aerului, dezinfectanţi şi antiseptice.
30. Zahăr, îndulcitori naturali, glazuri şi
umpluturi dulci, plante aromatice (prelucrate),
infuzii de plante, miere cu plante aromatice,
miere, propolis pentru consum uman, lăptişor de
matcă pentru consum uman.
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───────

(210) M 2021 04518
(151) 10/06/2021
(732) SC D.V.R. PHARM SRL, STR.

MILANO NR.12, PREJMER,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)
DVR PHARM

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

3. Uleiuri esențiale și extracte aromatice pentru
scopuri cosmetice, produse pentru toaletă,
articole de parfumerie și odorizante, cosmetice
și preparate cosmetice, preparate pentru
igiena orală, produse cosmetice organice,
preparate pentru aromoterapie, uleiuri esențiale
naturale, creme dermatologice [altele decât cele
medicinale], creme, loțiuni și geluri hidratante,
preparate anti-îmbătrânire pentru îngrijirea
pielii, preparate fitocosmetice, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate
și tratamente pentru păr de uz cosmetic, produse
pentru epilare și bărbierit, săpunuri și geluri,
preparate pentru curățare și odorizante.

30. Zahăr, îndulcitori naturali, glazuri și
umpluturi dulci, plante aromatice (prelucrate),
infuzii de plante, miere cu plante aromatice,
miere, propolis pentru consum uman, lăptișor de
matcă pentru consum uman.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de

35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare, servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare şi sanitare şi produse medicale,
regruparea în avantajul terţilor a uleiurilor
esenţiale şi extractelor aromatice, produselor
pentru toaletă, articolelor de parfumerie
şi odorizante, cosmeticelor şi preparatelor
cosmetice, preparatelor pentru igiena orală,
produselor cosmetice organice, preparatelor
pentru aromoterapie, uleiurilor esenţiale
naturale, cremelor dermatologice (altele decât
cele medicinale), cremelor, loţiunilor şi gelurilor
hidratante, preparatelor anti-îmbătrânire pentru
îngrijirea pielii, preparatelor fitocosmetice,
preparatelor pentru îngrijirea pielii, a ochilor
şi a unghiilor, preparatelor şi tratamentelor
pentru păr, produselor pentru epilare şi bărbierit,
săpunurilor şi gelurilor, preparatelor pentru
curăţare şi odorizante, suplimentelor alimentare
si preparatelor dietetice, produselor şi articolelor
pentru igienă, preparatelor şi articolelor sanitare,
remediilor naturale şi farmaceutice, vitaminelor
şi preparatelor cu vitamine, preparatelor pe
bază de multivitamine, preparatelor dietetice
şi alimentare, suplimentelor alimentare pe
bază de propolis, suplimentelor alimentare pe
bază de polen, preparatelor cu oligoelemente
pentru consumul uman, suplimentelor pe bază
de plante, antioxidanţilor derivaţi din miere,
suplimentelor alimentare pe bază de lăptişor
de matcă, produselor pentru dezodorizarea
şi purificarea aerului, dezinfectanţilor şi
antisepticelor, zahărului, îndulcitorilor naturali,
glazurilor dulci şi umpluturilor, produselor
apicole, plantelor aromatice (prelucrate),
infuziilor de plante, mierii cu plante aromatice,
mierii, propolisului, lăptişorului de matcă
(exceptând transportul lor) pentru a permite
clienţilor sa le vada si sa le achiziţioneze cat
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenta,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web si prin intermediul emisiunilor de
teleshopping.

5. Suplimente alimentare si preparate dietetice,
produse și articole pentru igienă de uz medical,
preparate și articole sanitare, remedii naturale și
farmaceutice, vitamine și preparate cu vitamine,
preparate pe bază de multivitamine, preparate
dietetice și alimentare, suplimente alimentare pe
bază de propolis, suplimente alimentare pe bază
de polen, preparate cu oligoelemente pentru
consumul uman, suplimentele alimentare pe
bază de plante, antioxidanți derivați din miere de
uz medical, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, dezinfectanți și antiseptice.
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calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale,
regruparea în avantajul terților a uleiurilor
esențiale și extractelor aromatice, produselor
pentru toaletă, articolelor de parfumerie
și odorizante, cosmeticelor și preparatelor
cosmetice, preparatelor pentru igiena orală,
produselor cosmetice organice, preparatelor
pentru aromoterapie, uleiurilor esențiale
naturale, cremelor dermatologice [altele decât
cele medicinale], cremelor, loțiunilor și gelurilor
hidratante, preparatelor anti-îmbătrânire pentru
îngrijirea pielii, preparatelor fitocosmetice,
preparatelor pentru îngrijirea pielii, a ochilor
și a unghiilor, preparatelor și tratamentelor
pentru păr, produselor pentru epilare și bărbierit,
săpunurilor și gelurilor, preparatelor pentru
curățare și odorizante, suplimentelor alimentare
si preparatelor dietetice, produselor și articolelor
pentru igienă, preparatelor și articolelor sanitare,
remediilor naturale și farmaceutice, vitaminelor
și preparatelor cu vitamine, preparatelor pe
bază de multivitamine, preparatelor dietetice
și alimentare, suplimentelor alimentare pe
bază de propolis, suplimentelor alimentare pe
bază de polen, preparatelor cu oligoelemente
pentru consumul uman, suplimentelor pe bază
de plante, antioxidanților derivați din miere,
suplimentelor alimentare pe bază de lăptișor
de matcă, produselor pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, dezinfectanților și
antisepticelor, zahărului, îndulcitorilor naturali,
glazurilor dulci și umpluturilor, produselor
apicole, plantelor aromatice (prelucrate),
infuziilor de plante, mierii cu plante aromatice,
mierii, propolisului, lăptișorului de matcă
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clientilor sa le vadă si sa le achiziționeze cat
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenta,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web si prin intermediul emisiunilor de
teleshopping.

───────

(210) M 2021 04519
(151) 10/06/2021
(732) SYNERGY PLANT PRODUCTS

SRL , STR. MILANO NR. 12,
JUDEŢUL BRAŞOV
, PREJMER, 507165, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)
APICOLSCIENCE BY

SYNERGY PLANT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Uleiuri esențiale și extracte aromatice pentru
scopuri cosmetice, produse pentru toaletă,
articole de parfumerie și odorizante, cosmetice
și preparate cosmetice, preparate pentru
igiena orală, produse cosmetice organice,
preparate pentru aromoterapie, uleiuri esențiale
naturale, creme dermatologice [altele decât cele
medicinale], creme, loțiuni și geluri hidratante,
preparate anti-îmbătrânire pentru îngrijirea
pielii, preparate fitocosmetice, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate
și tratamente pentru păr de uz cosmetic, produse
pentru epilare și bărbierit, săpunuri și geluri,
preparate pentru curățare și odorizante.
5. Suplimente alimentare si preparate dietetice,
produse și articole pentru igienă de uz medical,
preparate și articole sanitare, remedii naturale și
farmaceutice, vitamine și preparate cu vitamine,
preparate pe bază de multivitamine, preparate
dietetice și alimentare, suplimente alimentare pe
bază de propolis, suplimente alimentare pe bază
de polen, preparate cu oligoelemente pentru
consumul uman, suplimentele alimentare pe
bază de plante, antioxidanți derivați din miere de
uz medical, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, dezinfectanți și antiseptice.
30. Zahăr, îndulcitori naturali, glazuri și
umpluturi dulci, plante aromatice (prelucrate),
infuzii de plante, miere cu plante aromatice,
miere, propolis pentru consum uman, lăptișor de
matcă pentru consum uman.
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───────

(210) M 2021 04520
(151) 10/06/2021
(732) SUN PHARMACEUTICAL

INDUSTRIES LIMITED, SUN
HOUSE, PLOT NO. 201 B/1,
WESTERN EXPRESS HIGHWAY,
GOREGAON (E), MUMBAI-400
063, MAHARASHTRA, INDIA

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

(540)
PROHANCE

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

5. Suplimente alimentare, suplimente proteice,
suplimente minerale, suplimente vitaminice,
suplimente dietetice de uz uman și veterinar,
suplimente nutritive, suplimente probiotice,
suplimente pe bază de calciu, hrană pentru
bebeluși și sugari.

───────

(210) M 2021 04521
(151) 10/06/2021
(732) SILVIA MARTA FODOR, STR.

CEAHLĂU NR. 48A JUD. CLUJ,
CLUJ- NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)
Let's Tech together

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

35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse din producţie proprie şi a
unor terţi (cu excepţia transportului lor) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze

35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale,
regruparea în avantajul terților a uleiurilor
esențiale și extractelor aromatice, produselor
pentru toaletă, articolelor de parfumerie
și odorizante, cosmeticelor și preparatelor
cosmetice, preparatelor pentru igiena orală,
produselor cosmetice organice, preparatelor
pentru aromoterapie, uleiurilor esențiale
naturale, cremelor dermatologice [altele decât
cele medicinale], cremelor, loțiunilor și gelurilor
hidratante, preparatelor anti-îmbătrânire pentru
îngrijirea pielii, preparatelor fitocosmetice,
preparatelor pentru îngrijirea pielii, a ochilor
și a unghiilor, preparatelor și tratamentelor
pentru păr, produselor pentru epilare și bărbierit,
săpunurilor și gelurilor, preparatelor pentru
curățare și odorizante, suplimentelor alimentare
si preparatelor dietetice, produselor și articolelor
pentru igienă, preparatelor și articolelor sanitare,
remediilor naturale și farmaceutice, vitaminelor
și preparatelor cu vitamine, preparatelor pe
bază de multivitamine, preparatelor dietetice
și alimentare, suplimentelor alimentare pe
bază de propolis, suplimentelor alimentare pe
bază de polen, preparatelor cu oligoelemente
pentru consumul uman, suplimentelor pe bază
de plante, antioxidanților derivați din miere,
suplimentelor alimentare pe bază de lăptișor
de matcă, produselor pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, dezinfectanților și
antisepticelor, zahărului, îndulcitorilor naturali,
glazurilor dulci și umpluturilor, produselor
apicole, plantelor aromatice (prelucrate),
infuziilor de plante, mierii cu plante aromatice,
mierii, propolisului, lăptișorului de matcă
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clientilor sa le vadă si sa le achiziționeze cat
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenta,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web si prin intermediul emisiunilor de
teleshopping.
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cât mai comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în
cadrul unor magazine, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, comercializarea de telefoane
mobile şi accesorii, vânzarea cu amănuntul a
telefoanelor mobile, a accesoriilor şi a soluţiilor
de internet, respectiv abonamentele de internet,
modemuri, laptopuri, abonamente la servicii
de telecomunicaţii, servicii de import- export,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
servicii de import-export, prezentarea produselor
în medii de comunicare pentru retail, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare.
38. Servicii de telecomunicații, servicii de
telefonie.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2021 04522
(151) 10/06/2021
(732) NEW STAR CONSULTING SRL,

BULEVARDUL GLORIEI, NR.
53, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

EMsia CONSTRUCTION
KONCEPT

(531) Clasificare Viena:
07.01.08; 27.05.01; 27.05.04; 29.01.14

(591) Culori revendicate:verde, mov, rosu,
negru

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

36. Afaceri imobiliare

37. Servicii de construcții
───────

(210) M 2021 04523
(151) 10/06/2021
(732) SC LEGACY MED SRL,

GHEORGHE BRATIANU 8,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
LEGACY MED

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale,
servicii de spitalizare, servicii de stomatologie,
servicii de clinica medicala si servicii de analiza
medicala in scopul diagnosticarii si tratamentului
furnizate de laboratoare medicale, servicii de
centru de sanatate, servicii medicale clinice,
asistenta medicala, servicii de chirurgie plastica.

───────

(210) M 2021 04524
(151) 10/06/2021
(732) LUMINITA CORNELIA DECU, STR.

PIATA STEFAN CEL MARE NR.
8, JUD. NEAMŢ, PIATRA NEAMT,
NEAMȚ, ROMANIA

(540)
PROTECTOMICIN BY

CORELIA DECU CHAUMONT
(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, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────
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(210) M 2021 04525
(151) 10/06/2021
(732) EDU APPS S.R.L., STR. JUSTITIEI,

NR. 47-49, CORP A, CAMERA
NR. 1, ET. 1, AP. 2, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
Smart Lab

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

9. Platforme de software de calculator
înregistrate sau descărcabile, platforme de
software colaborative (software) înregistrate
sau descărcabile, platforme de software de
calculator pentru rețele sociale înregistrate
sau descărcabile, platforme de software
de calculator înregistrat sau descărcabil,
platforme de editare colaborativă în timp real
(RTCE) (software) înregistrate sau descărcabile,
software pentru integrarea segmentelor de
control, software de calculator pentru integrarea
aplicațiilor și a bazelor de dat, software,
aplicații software, software educational, softuri
educative, softuri educaționale destinate copiilor,
software educațional de calculator pentru copii.
38. Furnizarea accesului la platforme pe
internet, furnizarea accesului utilizatorilor la
platforme pe internet, furnizarea accesului la
platforme sau portaluri pe internet, servicii de
telecomunicații prestate pe platforme și portaluri
de internet, furnizare de acces la conținut, site-
uri și portaluri de internet.
41. Administrarea serviciilor educaționale,
servicii educaționale pe calculator, servicii
educaționale pentru copii, educație și instruire,
furnizarea educației, educație.
42. Găzduire de platforme pe internet, creare
de platforme informatice pentru terți, programare
de software pentru platforme de internet,
găzduire de platforme de comunicații pe internet,
programare de software pentru platforme de
informații pe internet, platformă ca serviciu
(paas) care oferă platforme software pentru
transmisie de imagini, conținut audiovizual,
conținut video și mesaje, dezvoltare software,
programare și implementare, punere la dispoziție
temporară de software informatic nedescărcabil,

integrarea programelor informatice, servicii de
integrare a sistemelor informatice, integrare de
sisteme informatice și rețele de calculatoare,
servicii de consultanță și informații despre
integrarea sistemelor informatice, dezvoltare de
software, întreținere de software, închirierea
de software, programare de software educativ,
servicii de găzduire, software ca și serviciu și
închiriere de software, elaborare și actualizare
de software informatic, dezvoltare de software-
uri multimedia interactive, configurare de
hardware de calculator folosind software, servicii
de proiectare de hardware de calculator.

───────

(210) M 2021 04526
(151) 10/06/2021
(732) MALINA LUX SRL, STR. MIEILOR

NR. 4, JUD. OLT, CARACAL, OLT,
ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STR. ELOCINTEI
NR. 8, SECTOR 1, BUCURESTI,
013311, ROMANIA

(540)
JAR by Malina

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

29. Carne, produse si preparate din carne,
extracte din carne, mezeluri, înlocuitori de
carne, proteine vegetale texturate formate pentru
utilizare ca înlocuitor de carne.
35. Servicii de comerţ (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor a
produselor și preparatelor din carne, păsări şi
vânat (exceptând transpprtul lor), prezentarea
pentru vânzare și vânzare prin toate mijloacele
de comunicare, inclusiv online prin intermediul
unui site web specializat sau platforme online
terțe, astfel încât terţii să le cunoască şi să le
achiziţioneze comod, servicii de promovare şi de
informare, administraţie comercială, gestionarea
și administrarea afacerilor comerciale, servicii de
agenţii de import-export, servicii oferite de lanţuri
de magazine, comenzi și vânzare pe internet
sau online, publicitate, marketing si promovare
prin toate mijloacele cunoscute sau care se vor
dezvolta în viitor, inclusiv prin radio, televiziune
şi online într-o reţea computerizată, realizarea
de reclame, anunţuri publicitare, promoţii pentru
aceste produse, publicarea de texte publicitare
in mediul online și offline, postarea de afișe
publicitare, răspândirea materialelor publicitare
şi de promovare, furnizare de informaţii şi sfaturi
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comerciale pentru consumatori în legătură cu
aceste produse, inclusiv servicii de asistenţă şi
consultanţă.

───────

(210) M 2021 04527
(151) 10/06/2021
(732) SORIN-MARIUS LĂCĂTUȘ, STR.

TEILOR, NR. 19D, AP. 10, SAT
FLOREȘTI, JUD. CLUJ, COMUNA
FLOREŞTI, CLUJ, ROMANIA

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

(540)
DADIX

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

11. Grătare, grătare cu cărbune, grătare mari în
aer liber.
35. Servicii de comerţ și regruparea, pentru alte
persoane a produselor precum, grătare, grătare
cu cărbune, grătare mari în aer liber (exceptând
transportul lor) permițând clienților să le vadă și
să le achiziționeze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare, prin corespondență, sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul site-urilor
web, servicii de vânzare cu amănuntul şi
cu ridicata a produselor menționate anterior,
prezentarea mărfurilor în medii de comunicare,
pentru comerțul cu amănuntul, servicii oferite
de magazin, servicii oferite de magazin on-line,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
realizarea de reclame, difuzare de anunțuri
publicitare, publicitate online, publicitate in aer
liber, servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în legătură cu produsele
mai sus amintite, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de agenţii de
import și export.

───────

(210) M 2021 04528
(151) 10/06/2021
(732) MALINA LUX SRL, STR. MIEILOR

NR. 4, JUD. OLT, CARACAL, OLT,
ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STR. ELOCINTEI
NR. 8, SECTOR 1, BUCURESTI,
013311, ROMANIA

(540)
ARTIZANI DE CALITATE

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

29. Carne, produse si preparate din carne,
extracte din carne, mezeluri, înlocuitori de
carne, proteine vegetale texturate formate pentru
utilizare ca înlocuitor de carne.
35. Servicii de Comerţ (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor a
produselor și preparatelor din carne, păsări şi
vânat (exceptând transportul lor), prezentarea
pentru vânzare și vânzare prin toate mijloacele
de comunicare, inclusiv online prin intermediul
unui site web specializat sau platforme online
terțe, astfel încât terţii să le cunoască şi să le
achiziţioneze comod, servicii de promovare şi de
informare, administraţie comercială, gestionarea
și administrarea afacerilor comerciale, servicii de
agenţie de import-export, servici oferite de lanţuri
de magazine, comenzi și vânzare pe internet
sau online, publicitate, marketing si promovare
prin toate mijloacele cunoscute sau care se vor
dezvolta în viitor, inclusiv prin radio, televiziune
şi online într-o reţea computerizată, realizarea
de reclame, anunţuri publicitare, promoţii pentru
aceste produse, publicarea de texte publicitare
in mediul online și offline, postarea de afișe
publicitare, răspândirea materialelor publicitare
şi de promovare, furnizare de informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori în legătură cu
aceste produse, inclusiv servicii de asistenţă şi
consultanţă.
43. Servicii oferite de restaurante, servicii oferite
de restaurante cu autoservire, servicii de
catering, servicii de mancare la pachet.

───────
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(210) M 2021 04529
(151) 10/06/2021
(732) MALINA LUX SRL, STR. MIEILOR

NR. 4, JUD. OLT, CARACAL, OLT,
ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STR. ELOCINTEI
NR. 8, SECTOR 1, BUCURESTI,
013311, ROMANIA

(540)
MERINDAR

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

29. Carne, produse si preparate din carne,
extracte din carne, mezeluri, înlocuitori de
carne, proteine vegetale texturate formate pentru
utilizare ca înlocuitor de carne.
35. Servicii de comerţ (vânzarea en gros şi
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor a
produselor și preparatelor din carne, păsări şi
vânat (exceptând transportul lor), prezentarea
pentru vânzare și vânzare prin toate mijloacele
de comunicare, inclusiv online prin intermediul
unui site web specializat sau platforme online
terțe, astfel încât terţii să le cunoască şi să le
achiziţioneze comod, servicii de promovare şi de
informare, administraţie comercială, gestionarea
și administrarea afacerilor comerciale, servicii de
agenţii de import-export, servicii oferite de lanţuri
de magazine, comenzi și vânzare pe internet
sau online, publicitate, marketing si promovare
prin toate mijloacele cunoscute sau care se vor
dezvolta în viitor, inclusiv prin radio, televiziune
şi online într-o reţea computerizată, realizarea
de reclame, anunţuri publicitare, promoţii pentru
aceste produse, publicarea de texte publicitare
in mediul online și offline, postarea de afișe
publicitare, răspândirea materialelor publicitare
şi de promovare, furnizarea de informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori în legătură
cu aceste produse, inclusiv servicii de asistenţă
şi consultanţă.

───────

(210) M 2021 04530
(151) 10/06/2021
(732) SC ROYAL N SRL, BD. CAROL

I BL. 12D, PARTER, JUDEŢUL
PRAHOVA, CÂMPINA, 105600,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Bautech technology
for a better tomorrow

(531) Clasificare Viena:
01.15.03; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru (Pantone 419
C), albastru închis (Pantone 276 C),
gri (Pantone 428 C), albastru deschis
(Pantone 2192 C)

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

9. Aparate si instrumente ştiinţifice de măsurare,
semnalizare, detectare, testare, inspectare,
salvare, aparate şi instrumente pentru schimbul,
stocarea, transmiterea şi colectarea de date
în domeniul energiei (termice, electrice, din
surse regenerabile, precum şi a oricărui
alt tip de energie), aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea sau controlul distribuţiei
sau utilizării energiei (termice, electrice,
din surse regenerabile inclusiv fotovoltaice,
precum şi a oricărui alt tip de energie),
programe software, inclusiv software de
gestionare a echipamentelor domotice sau a
reţelelor inteligente (reţele de distribuţie a
energiei utilizând tehnologii informatice pentru
armonizarea cererii şi ofertei de energie),
dispozitive electronice de supraveghere, de
control, de siguranţă, de încălzire, de răcire,
de ventilare şi de automatizare pentru clădiri şi
case individuale, inclusiv emiţătoare de semnale
electronice şi de telecomunicaţie, monitoare,
aparate de control si reglare a temperaturii,
aparate de detecţie si semnalizare de fum,
de gaz, de monoxid carbon, detecţie flacăra:
termostate, variatoare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, producerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, invertere, panouri
de comandă (electricitate), contoare/aparate de
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măsură, contoare si regulatoare de curent, gaz şi
apă, contoare inteligente, aparate de securitate
şi de automatizare pentru clădirile şi locuinţele
individuale, aparate regulatoare de temperatura,
presiune si debit, aparate electrodinamice pentru
transmiterea la distanţă a semnalelor, aparate
de reglare, electrice, dispozitive pentru control
de la distanţă, termostate digitale pentru control
climatic.
11. Aparate și instalaţii de încălzire centrală,
de producere a aburului, de uscare, instalaţii
si aparate de aer condiţionat, aparate pentru
răcirea aerului, instalaţii de stocare, de pompare,
de filtrare și de purificare a aerului și a
apei, pompe și hidrofoare pentru instalaţii de
pompare și distribuţie pentru agent termic de
încălzire, agent termic solar și pentru apa rece
curată sau uzată, instalaţii de alimentare și
distribuţie a apei și de uz sanitar cu ţevi,
fitinguri, armături și obiecte sanitare pentru
instalaţiile de baie, spălătorie și bucătărie,
robinete și încălzitoare instantanee și cu
acumulare pentru apă caldă, boilere, altele
decât componente de maşini, radiatoare de
încălzire centralizată, aparate și instalaţii de
încălzire și răcire în pardoseală, în pereţi, în
tavan, aparate, mașini şi instalaţii de răcit, vase
de expansiune și dispozitive de supraveghere,
control și protecţie pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, ventilatoare, boilere și centrale pe
gaz, pompe de căldură, aparate electrice de
încălzire, aparate de încălzire pentru combustibili
solizi, lichizi sau gazoşi, becuri, instalaţii de
iluminat, aparataj electric și obiecte de iluminat,
radiatoare electrice, echipamente și corpuri
radiante pentru incălzire și răcire, aparate
şi maşini de refrigerare, colectoare termice
solare și aparataj pentru instalaţiile solare, sobe
și seminee (aparate de încălzire), robinete,
armaturi, racorduri, fitinguri, conducte pentru
instalaţii termice și sanitare, baterii, ventile
termostat, instalaţii şi aparate de ventilare,
purificare aer, sifoane (ventile) de scurgere din
plastic, ventile și accesorii din plastic pentru
conducte de apă și instalaţii de aer condiţionat.

───────

(210) M 2021 04531
(151) 10/06/2021
(732) DRAGOS-FLORIN BARBU, STR.

STRANDULUI NR. 20, JUDEȚUL
VÂLCEA, RÂMNICU VALCEA,
240501, VALCEA, ROMANIA

(540)
M5Phenomenon

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte și părți
ale acesteia, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, articole de încălțăminte.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive.

───────

(210) M 2021 04532
(151) 10/06/2021
(732) LEYKOM IMPORT EXPORT

SRL, BD. BASARABIA NR.
256, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET.
3, AP. 11, JUDEȚUL IAȘI, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

MIRAGE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12
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(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Black), roșu (Pantone 193 C)

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

16. Etichete autocolante, albume de
autocolante, autocolante (articole de papetărie),
albume pentru materiale autocolante, foi
absorbante din hârtie sau plastic pentru
ambalarea produselor alimentare, dozatoare
de bandă adezivă (rechizite de birou), benzi
adezive pentru papetărie sau de uz casnic,
benzi de lipit pentru papetărie sau de uz
casnic, adezivi (lipiciuri) pentru papetărie sau
de uz casnic, albume, pungi (plicuri, săculeţi)
din hârtie sau plastic, pentru ambalat, bannere
din hârtie, table de scris, sugative, schiţe/
planuri, materiale de legătorie, aparate şi maşini
de legătorie (echipamente de birou), suporturi
pentru cărţi, semne de cărţi, ambalaje pentru
sticle din hârtie sau carton, învelitori pentru
sticle din carton sau hârtie, cutii din hârtie sau
carton, fanioane din hârtie, calendare, hârtie
carbon, carton, tuburi din carton, carduri/cartele,
cataloage, benzi pentru trabucuri, planşete
cu clamă (pentru hârtii), clipsuri de birou/
capse de birou, clipsuri pentru suporturile
de ecusoane (rechizite de birou), pânză
pentru legatul cărţilor/pânză de legătorie, benzi
desenate, pungi conice din hârtie, hârtie de calc
(papetărie), cordoane pentru legătorie/cordoane
de legătorie, paste corectoare (rechizite de
birou), benzi corectoare (rechizite de birou),
coperţi (papetărie)/învelitori (papetărie), protecţii
de birou, dosare pentru documente (papetărie),
laminatoare de documente pentru birou,
suporturi pentru documente (papetărie), protecţii
din hârtie pentru sertare, parfumate sau nu,
dispozitive pentru sigilarea plicurilor, pentru
birou, plicuri (papetărie), produse de radiere,
pânze de legătorie, dosare (rechizite de birou),
steguleţe din hârtie, fluturaşi publicitari, mape
pentru hârtii/dosare din plastic pentru hârtii,
formulare, tipărite, lipici pentru papetărie sau
de uz casnic/paste pentru papetărie sau de uz
casnic, gluten (lipici) pentru papetărie sau de
uz casnic, bandă de hârtie gumată (papetărie),
ţesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive
de etichetare manuale, folii din hârtie sau
plastic cu control al umidităţii, pentru ambalarea
produselor alimentare, panglici de cerneală,
folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare,
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele de
copiat documente, etichete din hârtie sau carton,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detaşabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii periodice),
copii multiplicate (papetărie), manuale (ghiduri)/
ghiduri (manuale), clipsuri pentru bani, felicitări

muzicale, suporturi pentru ecusoane (rechizite
de birou), buletine informative, ziare, agende,
aparate de numerotare, numere (caractere),
materiale de ambalat fabricate din amidon,
ambalare (amortizare, umplutură) materiale din
hârtie sau carton, materiale de căptuşire din
hârtie sau carton/umplutură din hârtie sau carton,
carnete de notiţe (papetărie), suporturi pentru
pagini, broşuri, hârtie, hârtie pentru dispozitivele
de înregistrat, foi de hârtie (papetărie), cleme
pentru hârtie, hârtie luminiscentă, benzi şi carduri
din hârtie pentru înregistrarea programelor de
calculator, panglici din hârtie, altele decât
articolele de mercerie sau decoraţiunile pentru
păr, ecusoane cu nume (articole de birou),
panglici cu coduri de bare, etichete din
hârtie pentru recuperarea bagajelor, publicaţii
periodice, suporturi de fotografii, fotografii
(tipărite), placarde din hârtie sau carton,
suporturi pentru farfurie din hârtie, folie din
plastic pentru împachetat, ambalaj din plastic cu
bule pentru împachetat sau ambalat, rolă de folie
din plastic, extensibilă, pentru paletizare, folie de
împachetat cadouri, folie de polipropilenă pentru
împachetare, folie din plastic pentru ambalat,
folie de ambalat din viscoză transparentă, folie
de plastic pentru împachetarea alimentelor,
folie adezivă din plastic pentru ambalat, folie
adezivă din plastic pentru împachetat, role din
folie de plastic pentru ambalat, folie de plastic
pentru împachetat și ambalat, role de folie din
plastic pentru ambalat alimente, rolă de folie
din plastic pentru ambalat produse farmaceutice,
rulouri de folie de plastic pentru ambalarea
dispozitivelor electronice, pungi de plastic
pentru depozitarea deşeurilor animale, materiale
plastice pentru modelaj, materiale tipărite,
publicaţii tipărite, forme de tipar, caractere
tipografice, seturi de imprimare, portabile
(rechizite de birou), tipărituri (gravuri), articole
pentru şcoală (papetărie), benzi autoadezive
pentru papetărie sau de uz casnic, foi din
celuloză reciclată pentru împachetat, etichete
de securitate (sigilii din hârtie), folie de argint,
prese de capsare (rechizite de birou), pastă de
amidon (adezivi) pentru papetărie sau de uz
casnic, papetărie, şabloane (papetărie), matriţe,
abţibilduri (papetărie), materiale didactice (cu
excepţia aparatelor), folii din vâscoză pentru
împachetat, hârtie din fibre de celuloză, hârtie de
împachetat/hârtie de ambalat, materiale de scris,
hârtie de scris.
17. Folii pvc autocolante în rolă, folii pvc
autocolante în rolă pentru laminare, răşini
acrilice, semiprelucrate, benzi adezive, altele
decât pentru papetărie şi pentru scopuri
medicale sau de uz casnic, pungi (plicuri,
săculeţi) din cauciuc, pentru ambalat, benzi de
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etanşare pentru tâmplărie/garnituri de etanşare
pentru tâmplărie, benzi adezive texturate, folie
de celuloză regenerată, alta decât cea utilizată
la împachetat/folii de celuloză regenerată, alta
decât cea utilizată la împachetat, folii din
metal pentru izolare/folii metalice pentru izolare,
folie poliuretanică folosită ca izolație pentru
construcții, folie de polipropilenă, alta decât cea
pentru împachetat, folie poliuretanică folosită
la laminarea sticlei, plastic semiprelucrat sub
formă de folie, folie din polimer utilizată la
fabricarea de circuite electronice, folie din plastic
pentru împachetare, protecție sau umplere
(alta decât cea folosită pentru ambalare),
folie din acetat de celuloză utilizată ca
material de împachetare (alta decât cea folosită
pentru ambalare), folie din plastic vopsită
destinată utilizării pe ferestre, folie din plastic
destinată utilizării în procesul de laminare a
hârtiei, materiale izolatoare, mănuşi izolatoare,
hârtie izolatoare, benzi izolatoare, materiale
refractare izolatoare, materiale pentru ambalare
(amortizare, umplutură) din cauciuc sau plastic,
materiale de căptuşire din cauciuc sau plastic/
materiale de umplere din cauciuc sau plastic,
folii din plastic, altele decât pentru împachetat,
substanţe din plastic, semiprelucrate, fibre din
plastic, altele decât cele utilizate la produsele
textile, folii din plastic pentru scopuri agricole,
materiale filtrante din folii semiprelucrate din
plastic, materiale de ranforsare, nemetalice,
pentru ţevi, benzi autoadezive, altele decât cele
pentru papetărie şi de uz medical sau casnic,
materiale de izolare fonică, răşini sintetice,
semiprelucrate/răşini artificiale, semiprelucrate,
fire din plastic pentru lipit/fire pentru lipit
din plastic, fire din material plastic, altele
decât cele utilizate la produsele textile, folii
din vâscoză, altele decât pentru împachetat,
ambalaje rezistente la apă.
35. Servicii de publicitate, servicii de
management şi administrare a afacerilor, lucrări
de birou, servicii de informare a consumatorilor,
servicii de comerţ, servicii de comerţ în legătură
cu etichete autocolante, servicii de comerţ în
legătură cu albume de autocolante, servicii de
comerţ în legătură cu autocolante (articole de
papetărie), servicii de comerţ în legătură cu
albume pentru materiale autocolante, servicii
de comerţ în legătură cu foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, servicii de comerţ în legătură cu
dozatoare de bandă adezivă (rechizite de birou),
servicii de comerţ în legătură cu benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, servicii de
comerţ în legătură cu benzi de lipit pentru
papetărie sau de uz casnic, servicii de comerţ
în legătură cu adezivi (lipiciuri) pentru papetărie

sau de uz casnic, servicii de comerţ în legătură
cu albume, servicii de comerţ în legătură cu
pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, servicii de comerţ în legătură cu
bannere din hârtie, servicii de comerţ în legătură
cu table de scris, servicii de comerţ în legătură cu
sugative, servicii de comerţ în legătură cu schiţe,
servicii de comerţ în legătură cu planuri, servicii
de comerţ în legătură cu materiale de legătorie,
servicii de comerţ în legătură cu aparate şi maşini
de legătorie (echipamente de birou), servicii de
comerţ în legătură cu suporturi pentru cărţi,
servicii de comerţ în legătură cu semne de cărţi,
servicii de comerţ în legătură cu ambalaje pentru
sticle din hârtie sau carton, servicii de comerţ
în legătură cu învelitori pentru sticle din carton
sau hârtie, servicii de comerţ în legătură cu
cutii din hârtie sau carton, servicii de comerţ
în legătură cu fanioane din hârtie, servicii de
comerţ în legătură cu calendare, servicii de
comerţ în legătură cu hârtie carbon, servicii
de comerţ în legătură cu carton, servicii de
comerţ în legătură cu tuburi din carton, servicii
de comerţ în legătură cu carduri, servicii de
comerţ în legătură cu cartele, servicii de comerţ
în legătură cu cataloage, servicii de comerţ
în legătură cu benzi pentru trabucuri, servicii
de comerţ în legătură cu planşete cu clamă
(pentru hârtii), servicii de comerţ în legătură cu
clipsuri de birou, servicii de comerţ în legătură cu
capse de birou, servicii de comerţ în legătură cu
clipsuri pentru suporturile de ecusoane (rechizite
de birou), servicii de comerţ în legătură cu
pânză pentru legatul cărţilor, servicii de comerţ
în legătură cu pânză de legătorie, servicii de
comerţ în legătură cu benzi desenate, servicii de
comerţ în legătură cu pungi conice din hârtie,
servicii de comerţ în legătură cu hârtie de calc
(papetărie), servicii de comerţ în legătură cu
cordoane pentru legătorie, servicii de comerţ în
legătură cu cordoane de legătorie, servicii de
comerţ în legătură cu paste corectoare (rechizite
de birou), servicii de comerţ în legătură cu
benzi corectoare (rechizite de birou), servicii de
comerţ în legătură cu coperţi (papetărie), servicii
de comerţ în legătură cu învelitori (papetărie),
servicii de comerţ în legătură cu protecţii de
birou, servicii de comerţ în legătură cu dosare
pentru documente (papetărie), servicii de comerţ
în legătură cu laminatoare de documente pentru
birou, servicii de comerţ în legătură cu suporturi
pentru documente (papetărie), servicii de comerţ
în legătură cu protecţii din hârtie pentru sertare,
parfumate sau nu, servicii de comerţ în legătură
cu dispozitive pentru sigilarea plicurilor, pentru
birou, servicii de comerţ în legătură cu plicuri
(papetărie), servicii de comerţ în legătură cu
produse de radiere, servicii de comerţ în legătură
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cu pânze de legătorie, servicii de comerţ în
legătură cu dosare (rechizite de birou), servicii de
comerţ în legătură cu steguleţe din hârtie, servicii
de comerţ în legătură cu fluturaşi publicitari,
servicii de comerţ în legătură cu mape pentru
hârtii, servicii de comerţ în legătură cu dosare
din plastic pentru hârtii, servicii de comerţ în
legătură cu formulare, tipărite, servicii de comerţ
în legătură cu lipici pentru papetărie sau de
uz casnic, servicii de comerţ în legătură cu
paste pentru papetărie sau de uz casnic, servicii
de comerţ în legătură cu gluten (lipici) pentru
papetărie sau de uz casnic, servicii de comerţ în
legătură cu bandă de hârtie gumată (papetărie),
servicii de comerţ în legătură cu ţesături gumate
pentru papetărie, servicii de comerţ în legătură
cu gume (adezivi) pentru papetărie sau de
uz casnic, servicii de comerţ în legătură cu
dispozitive de etichetare manuale, servicii de
comerţ în legătură cu folii din hârtie sau plastic cu
control al umidităţii, pentru ambalarea produselor
alimentare, servicii de comerţ în legătură cu
panglici de cerneală, servicii de comerţ în
legătură cu folii de aplicare a cernelii pentru
duplicatoare, servicii de comerţ în legătură cu
folii de aplicare a cernelii pentru aparatele
de copiat documente, servicii de comerţ în
legătură cu etichete din hârtie sau carton, servicii
de comerţ în legătură cu bibliorafturi pentru
manipularea foilor detaşabile, servicii de comerţ
în legătură cu bibliorafturi cu inele, servicii
de comerţ în legătură cu reviste (publicaţii
periodice), servicii de comerţ în legătură cu copii
multiplicate (papetărie), servicii de comerţ în
legătură cu manuale (ghiduri), servicii de comerţ
în legătură cu ghiduri (manuale), servicii de
comerţ în legătură cu clipsuri pentru bani, servicii
de comerţ în legătură cu felicitări muzicale,
servicii de comerţ în legătură cu suporturi pentru
ecusoane (rechizite de birou), servicii de comerţ
în legătură cu buletine informative, servicii de
comerţ în legătură cu ziare, servicii de comerţ
în legătură cu agende, servicii de comerţ în
legătură cu aparate de numerotare, servicii
de comerţ în legătură cu numere (caractere),
servicii de comerţ în legătură cu materiale de
ambalat fabricate din amidon, servicii de comerţ
în legătură cu ambalare (amortizare, umplutură)
materiale din hârtie sau carton, servicii de
comerţ în legătură cu materiale de căptuşire
din hârtie sau carton, servicii de comerţ în
legătură cu umplutură din hârtie sau carton,
servicii de comerţ în legătură cu carnete de
notiţe (papetărie), servicii de comerţ în legătură
cu suporturi pentru pagini, servicii de comerţ în
legătură cu broşuri, servicii de comerţ în legătură
cu hârtie, servicii de comerţ în legătură cu hârtie
pentru dispozitivele de înregistrat, servicii de

comerţ în legătură cu foi de hârtie (papetărie),
servicii de comerţ în legătură cu cleme pentru
hârtie, servicii de comerţ în legătură cu hârtie
luminiscentă, servicii de comerţ în legătură cu
benzi şi carduri din hârtie pentru înregistrarea
programelor de calculator, servicii de comerţ
în legătură cu panglici din hârtie, altele decât
articolele de mercerie sau decoraţiunile pentru
păr, servicii de comerţ în legătură cu ecusoane
cu nume (articole de birou), servicii de comerţ în
legătură cu panglici cu coduri de bare, servicii de
comerţ în legătură cu etichete din hârtie pentru
recuperarea bagajelor, servicii de comerţ în
legătură cu publicaţii periodice, servicii de comerţ
în legătură cu suporturi de fotografii, servicii de
comerţ în legătură cu fotografii (tipărite), servicii
de comerţ în legătură cu placarde din hârtie sau
carton, servicii de comerţ în legătură cu suporturi
pentru farfurie din hârtie, servicii de comerţ în
legătură cu folie din plastic pentru împachetat,
servicii de comerţ în legătură cu ambalaj din
plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat,
servicii de comerţ în legătură cu rolă de folie
din plastic, extensibilă, pentru paletizare, servicii
de comerţ în legătură cu folie de împachetat
cadouri, servicii de comerţ în legătură cu folie
de polipropilenă pentru împachetare, servicii de
comerţ în legătură cu folie din plastic pentru
ambalat, servicii de comerţ în legătură cu folie
de ambalat din viscoză transparentă, servicii de
comerţ în legătură cu folie de plastic pentru
împachetarea alimentelor, servicii de comerţ
în legătură cu folie adezivă din plastic pentru
ambalat, servicii de comerţ în legătură cu folie
adezivă din plastic pentru împachetat, servicii
de comerţ în legătură cu role din folie de
plastic pentru ambalat, servicii de comerţ în
legătură cu folie de plastic pentru împachetat
și ambalat, servicii de comerţ în legătură cu
role de folie din plastic pentru ambalat alimente,
servicii de comerţ în legătură cu rolă de folie
din plastic pentru ambalat produse farmaceutice,
servicii de comerţ în legătură cu rulouri de
folie de plastic pentru ambalarea dispozitivelor
electronice, servicii de comerţ în legătură cu
pungi de plastic pentru depozitarea deşeurilor
animale, servicii de comerţ în legătură cu
materiale plastice pentru modelaj, servicii de
comerţ în legătură cu materiale tipărite, servicii
de comerţ în legătură cu publicaţii tipărite, servicii
de comerţ în legătură cu forme de tipar, servicii
de comerţ în legătură cu caractere tipografice,
servicii de comerţ în legătură cu seturi de
imprimare, portabile (rechizite de birou), servicii
de comerţ în legătură cu tipărituri (gravuri),
servicii de comerţ în legătură cu articole pentru
şcoală (papetărie), servicii de comerţ în legătură
cu benzi autoadezive pentru papetărie sau de
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uz casnic, servicii de comerţ în legătură cu foi
din celuloză reciclată pentru împachetat, servicii
de comerţ în legătură cu etichete de securitate
(sigilii din hârtie), servicii de comerţ în legătură cu
folie de argint, servicii de comerţ în legătură cu
prese de capsare (rechizite de birou), servicii de
comerţ în legătură cu pastă de amidon (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, servicii de
comerţ în legătură cu papetărie, servicii de
comerţ în legătură cu şabloane (papetărie),
servicii de comerţ în legătură cu matriţe, servicii
de comerţ în legătură cu abţibilduri (papetărie),
servicii de comerţ în legătură cu materiale
didactice (cu excepţia aparatelor), servicii de
comerţ în legătură cu folii din vâscoză pentru
împachetat, servicii de comerţ în legătură cu
hârtie din fibre de celuloză, servicii de comerţ
în legătură cu hârtie de împachetat, servicii
de comerţ în legătură cu hârtie de ambalat,
servicii de comerţ în legătură cu materiale de
scris, servicii de comerţ în legătură cu hârtie
de scris, servicii de comerţ în legătură cu folii
pvc autocolante în rolă, servicii de comerţ în
legătură cu folii pvc autocolante în rolă pentru
laminare, servicii de comerţ în legătură cu răşini
acrilice, semiprelucrate, servicii de comerţ în
legătură cu benzi adezive, altele decât pentru
papetărie şi pentru scopuri medicale sau de uz
casnic, servicii de comerţ în legătură cu pungi
(plicuri, săculeţi) din cauciuc, pentru ambalat,
servicii de comerţ în legătură cu benzi de
etanşare pentru tâmplărie, servicii de comerţ
în legătură cu garnituri de etanşare pentru
tâmplărie, servicii de comerţ în legătură cu benzi
adezive texturate, servicii de comerţ în legătură
cu folie de celuloză regenerată, alta decât cea
utilizată la împachetat, servicii de comerţ în
legătură cu folii de celuloză regenerată, alta
decât cea utilizată la împachetat, servicii de
comerţ în legătură cu folii din metal pentru
izolare, servicii de comerţ în legătură cu folii
metalice pentru izolare, servicii de comerţ în
legătură cu folie poliuretanică folosită ca izolație
pentru construcții, servicii de comerţ în legătură
cu folie de polipropilenă, alta decât cea pentru
împachetat, servicii de comerţ în legătură cu folie
poliuretanică folosită la laminarea sticlei, servicii
de comerţ în legătură cu plastic semiprelucrat
sub formă de folie, servicii de comerţ în legătură
cu folie din polimer utilizată la fabricarea de
circuite electronice, servicii de comerţ în legătură
cu folie din plastic pentru împachetare, protecție
sau umplere (alta decât cea folosită pentru
ambalare), servicii de comerţ în legătură cu
folie din acetat de celuloză utilizată ca material
de împachetare (alta decât cea folosită pentru
ambalare), servicii de comerţ în legătură cu
folie din plastic vopsită destinată utilizării pe

ferestre, servicii de comerţ în legătură cu folie
din plastic destinată utilizării în procesul de
laminare a hârtiei, servicii de comerţ în legătură
cu materiale izolatoare, servicii de comerţ în
legătură cu mănuşi izolatoare, servicii de comerţ
în legătură cu hârtie izolatoare, servicii de comerţ
în legătură cu benzi izolatoare, servicii de comerţ
în legătură cu materiale refractare izolatoare,
servicii de comerţ în legătură cu materiale pentru
ambalare (amortizare, umplutură) din cauciuc
sau plastic, servicii de comerţ în legătură cu
materiale de căptuşire din cauciuc sau plastic,
servicii de comerţ în legătură cu materiale de
umplere din cauciuc sau plastic, servicii de
comerţ în legătură cu folii din plastic, altele
decât pentru împachetat, servicii de comerţ în
legătură cu substanţe din plastic, semiprelucrate,
servicii de comerţ în legătură cu fibre din
plastic, altele decât cele utilizate la produsele
textile, servicii de comerţ în legătură cu folii
din plastic pentru scopuri agricole, servicii de
comerţ în legătură cu materiale filtrante din folii
semiprelucrate din plastic, servicii de comerţ în
legătură cu materiale de ranforsare, nemetalice,
pentru ţevi, servicii de comerţ în legătură cu
benzi autoadezive, altele decât cele pentru
papetărie şi de uz medical sau casnic, servicii de
comerţ în legătură cu materiale de izolare fonică,
servicii de comerţ în legătură cu răşini sintetice,
semiprelucrate, servicii de comerţ în legătură
cu răşini artificiale, semiprelucrate, servicii de
comerţ în legătură cu fire din plastic pentru
lipit, servicii de comerţ în legătură cu fire pentru
lipit din plastic, servicii de comerţ în legătură
cu fire din material plastic, altele decât cele
utilizate la produsele textile, servicii de comerţ în
legătură cu folii din vâscoză, altele decât pentru
împachetat, servicii de comerţ în legătură cu
ambalaje rezistente la apă.

───────
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(210) M 2021 04533
(151) 10/06/2021
(732) CHROMOSOME DYNAMICS SRL,

BD. IULIU MANIU NR. 6L, CAMPUS
6.1, ET. 2, BIROU 221, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 061103, ROMANIA

(540)

CHROMOSOME DYNAMICS
BRIDGE TO THE FUTURE

(531) Clasificare Viena:
01.01.01; 01.01.10; 05.03.17; 01.13.15;
26.01.01; 27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#1E90FF), galben (HEX #FFD700), alb

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

44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 04534
(151) 10/06/2021
(732) NPK SOIL S.R.L., ALEEA

NORDULUI, BL. V8, SC. C, ET.
1, AP. 6, JUDEȚUL IALOMIȚA,
SLOBOZIA, IALOMIȚA, ROMANIA

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

(540)
STRONG MACHINERY

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

7. Mașini-unelte agricole, motocultoare (mașini
agricole), mașini agricole remorcabile,
scarificatoare (mașini agricole), mașini de
treierat (mașini agricole), încărcătoare pentru
mașini agricole, mașini agricole pentru arat,
mașini agricole pentru cultivare, mașini de bătut
colile (mașini agricole), mașini agricole pentru
fertilizare, mașini agricole pentru însămânțare,
semănători pentru mașini agricole, mașini
agricole pentru cultivarea pământului, mașini
agricole pentru lucrarea solului, mașini agricole
pentru plantarea semințelor, mașini agricole
pentru colectarea ierbii, mașini agricole pentru
tăierea ierbii, pluguri sub formă de mașini
agricole, mașini de semănat (unelte agricole
remorcate de tractor), mașini de recoltat (unelte
agricole remorcate de tractor), mașini și aparate
agricole, de grădinărit și silvice, mașini de
decorticat porumb (unelte agricole remorcate
de tractor), atomizoare sub formă de piese
pentru mașinile de stropit culturile agricole,
motocultivatoare pentru agricultură, mecanisme
robotizate folosite în agricultură, unelte agricole,
altele decât unelte de mână acționate manual,
filtre pentru mașini.
35. Regruparea în avantajul terţilor a mașini-
unelte agricole, motocultoare (mașini agricole),
mașini agricole remorcabile, scarificatoare
(mașini agricole), mașini de treierat (mașini
agricole), încărcătoare pentru mașini agricole,
mașini agricole pentru arat, mașini agricole
pentru cultivare, mașini de bătut colile (mașini
agricole), mașini agricole pentru fertilizare,
mașini agricole pentru însămânțare, semănători
pentru mașini agricole, mașini agricole pentru
cultivarea pământului, mașini agricole pentru
lucrarea solului, mașini agricole pentru plantarea
semințelor, mașini agricole pentru colectarea
ierbii, mașini agricole pentru tăierea ierbii, pluguri
sub formă de mașini agricole, mașini de semănat
(unelte agricole remorcate de tractor), mașini de
recoltat (unelte agricole remorcate de tractor),
mașini și aparate agricole, de grădinărit și silvice,
mașini de decorticat porumb (unelte agricole
remorcate de tractor), atomizoare sub formă
de piese pentru mașinile de stropit culturile
agricole, motocultivatoare pentru agricultură,
mecanisme robotizate folosite în agricultură,
unelte agricole, altele decât unelte de mână
acționate manual, filtre pentru mașini, uleiuri
si lubrifianti, piesie de schimb pentru masini
agricole (exceptând transportul lor), permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
cât mai comod prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
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corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul referitoare la mașini-
unelte agricole, motocultoare (mașini agricole),
mașini agricole remorcabile, scarificatoare
(mașini agricole), mașini de treierat (mașini
agricole), încărcătoare pentru mașini agricole,
mașini agricole pentru arat, mașini agricole
pentru cultivare, mașini de bătut colile (mașini
agricole), mașini agricole pentru fertilizare,
mașini agricole pentru însămânțare, semănători
pentru mașini agricole, mașini agricole pentru
cultivarea pământului, mașini agricole pentru
lucrarea solului, mașini agricole pentru plantarea
semințelor, mașini agricole pentru colectarea
ierbii, mașini agricole pentru tăierea ierbii,
pluguri sub formă de mașini agricole, mașini
de semănat (unelte agricole remorcate de
tractor), mașini de recoltat (unelte agricole
remorcate de tractor), mașini și aparate agricole,
de grădinărit și silvice, mașini de decorticat
porumb (unelte agricole remorcate de tractor),
atomizoare sub formă de piese pentru mașinile
de stropit culturile agricole, motocultivatoare
pentru agricultură, mecanisme robotizate folosite
în agricultură, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, filtre pentru
mașini, uleiuri si lubrifianti, piesie de schimb
pentru masini agricole, servicii de vânzare cu
ridicata si amănuntul online referitoare la mașini-
unelte agricole, motocultoare (mașini agricole),
mașini agricole remorcabile, scarificatoare
(mașini agricole), mașini de treierat (mașini
agricole), încărcătoare pentru mașini agricole,
mașini agricole pentru arat, mașini agricole
pentru cultivare, mașini de bătut colile (mașini
agricole), mașini agricole pentru fertilizare,
mașini agricole pentru însămânțare, semănători
pentru mașini agricole, mașini agricole pentru
cultivarea pământului, mașini agricole pentru
lucrarea solului, mașini agricole pentru plantarea
semințelor, mașini agricole pentru colectarea
ierbii, mașini agricole pentru tăierea ierbii, pluguri
sub formă de mașini agricole, mașini de semănat
(unelte agricole remorcate de tractor), mașini de
recoltat (unelte agricole remorcate de tractor),
mașini și aparate agricole, de grădinărit și silvice,
mașini de decorticat porumb (unelte agricole
remorcate de tractor), atomizoare sub formă
de piese pentru mașinile de stropit culturile
agricole, motocultivatoare pentru agricultură,
mecanisme robotizate folosite în agricultură,
unelte agricole, altele decât unelte de mână
acționate manual, filtre pentru mașini, uleiuri
si lubrifianti, piesie de schimb pentru masini
agricole, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)

referitoare mașini-unelte agricole, motocultoare
(mașini agricole), mașini agricole remorcabile,
scarificatoare (mașini agricole), mașini de
treierat (mașini agricole), încărcătoare pentru
mașini agricole, mașini agricole pentru arat,
mașini agricole pentru cultivare, mașini de bătut
colile (mașini agricole), mașini agricole pentru
fertilizare, mașini agricole pentru însămânțare,
semănători pentru mașini agricole, mașini
agricole pentru cultivarea pământului, mașini
agricole pentru lucrarea solului, mașini agricole
pentru plantarea semințelor, mașini agricole
pentru colectarea ierbii, mașini agricole pentru
tăierea ierbii, pluguri sub formă de mașini
agricole, mașini de semănat (unelte agricole
remorcate de tractor), mașini de recoltat (unelte
agricole remorcate de tractor), mașini și aparate
agricole, de grădinărit și silvice, mașini de
decorticat porumb (unelte agricole remorcate
de tractor), atomizoare sub formă de piese
pentru mașinile de stropit culturile agricole,
motocultivatoare pentru agricultură, mecanisme
robotizate folosite în agricultură, unelte agricole,
altele decât unelte de mână acționate manual,
filtre pentru mașini, uleiuri si lubrifianti, piesie
de schimb pentru masini agricole, reclama,
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administratie comerciala, lucrari de birou in
legatura cu mașini-unelte agricole, motocultoare
(mașini agricole), mașini agricole remorcabile,
scarificatoare (mașini agricole), mașini de
treierat (mașini agricole), încărcătoare pentru
mașini agricole, mașini agricole pentru arat,
mașini agricole pentru cultivare, mașini de bătut
colile (mașini agricole), mașini agricole pentru
fertilizare, mașini agricole pentru însămânțare,
semănători pentru mașini agricole, mașini
agricole pentru cultivarea pământului, mașini
agricole pentru lucrarea solului, mașini agricole
pentru plantarea semințelor, mașini agricole
pentru colectarea ierbii, mașini agricole pentru
tăierea ierbii, pluguri sub formă de mașini
agricole, mașini de semănat (unelte agricole
remorcate de tractor), mașini de recoltat (unelte
agricole remorcate de tractor), mașini și aparate
agricole, de grădinărit și silvice, mașini de
decorticat porumb (unelte agricole remorcate
de tractor), atomizoare sub formă de piese
pentru mașinile de stropit culturile agricole,
motocultivatoare pentru agricultură, mecanisme
robotizate folosite în agricultură, unelte agricole,
altele decât unelte de mână acționate manual,
filtre pentru mașini, uleiuri si lubrifianti, piesie de
schimb pentru masini agricole, informatii despre
vanzarea de produse, prezentate sub forma unui
ghid de comenzi online, cu functie de cautare,
cu privire la mașini-unelte agricole, motocultoare
(mașini agricole), mașini agricole remorcabile,
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scarificatoare (mașini agricole), mașini de
treierat (mașini agricole), încărcătoare pentru
mașini agricole, mașini agricole pentru arat,
mașini agricole pentru cultivare, mașini de bătut
colile (mașini agricole), mașini agricole pentru
fertilizare, mașini agricole pentru însămânțare,
semănători pentru mașini agricole, mașini
agricole pentru cultivarea pământului, mașini
agricole pentru lucrarea solului, mașini agricole
pentru plantarea semințelor, mașini agricole
pentru colectarea ierbii, mașini agricole pentru
tăierea ierbii, pluguri sub formă de mașini
agricole, mașini de semănat (unelte agricole
remorcate de tractor), mașini de recoltat (unelte
agricole remorcate de tractor), mașini și aparate
agricole, de grădinărit și silvice, mașini de
decorticat porumb (unelte agricole remorcate
de tractor), atomizoare sub formă de piese
pentru mașinile de stropit culturile agricole,
motocultivatoare pentru agricultură, mecanisme
robotizate folosite în agricultură, unelte agricole,
altele decât unelte de mână acționate manual,
filtre pentru mașini, uleiuri si lubrifianti, piese
de schimb pentru masini agricole, servicii
de informatii comerciale furnizate online prin
internet sau o retea globala de calculatoare, cu
privire la mașini-unelte agricole, motocultoare
(mașini agricole), mașini agricole remorcabile,
scarificatoare (mașini agricole), mașini de
treierat (mașini agricole), încărcătoare pentru
mașini agricole, mașini agricole pentru arat,
mașini agricole pentru cultivare, mașini de bătut
colile (mașini agricole), mașini agricole pentru
fertilizare, mașini agricole pentru însămânțare,
semănători pentru mașini agricole, mașini
agricole pentru cultivarea pământului, mașini
agricole pentru lucrarea solului, mașini agricole
pentru plantarea semințelor, mașini agricole
pentru colectarea ierbii, mașini agricole pentru
tăierea ierbii, pluguri sub formă de mașini
agricole, mașini de semănat (unelte agricole
remorcate de tractor), mașini de recoltat (unelte
agricole remorcate de tractor), mașini și aparate
agricole, de grădinărit și silvice, mașini de
decorticat porumb (unelte agricole remorcate
de tractor), atomizoare sub formă de piese
pentru mașinile de stropit culturile agricole,
motocultivatoare pentru agricultură, mecanisme
robotizate folosite în agricultură, unelte agricole,
altele decât unelte de mână acționate manual,
filtre pentru mașini, uleiuri si lubrifianti, piese de
schimb pentru masini agricole.
44. Servicii de consultanță cu privire la
culturile din agricultură, consultanță și
servicii consultative referitoare la agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii consultative
și consultanță privind utilizarea de îngrășământ
artificial în agricultură, horticultură și silvicultură,

servicii consultative și consultanță privind
utilizarea de îngrășământ natural în agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii consultative
și consultanță privind utilizarea de tratamente
non-chimice pentru agricultura și horticultura
durabilă, servicii consultative și consultanță
privind controlul buruienilor, al organismelor
dăunătoare și al paraziților în agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii pentru
agricultură, servicii de fumigație în agricultură,
combaterea termitelor în agricultură, distrugerea
dăunătorilor în agricultură, combaterea
dăunătorilor în agricultură, servicii de informare
cu privire la agricultură, servicii de consiliere
cu privire la agricultură, distrugerea buruienilor
în agricultură, horticultură și silvicultură,
distrugerea paraziților în agricultură, horticultură
și silvicultură, distrugerea dăunătorilor în
agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, împrăștiere de insecticide pentru
agricultură, horticultură și silvicultură, servicii
de control al dăunătorilor pentru agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii de informare
cu privire la utilizarea îngrășămintelor naturale
folosite în agricultură, servicii de informare cu
privire la utilizarea substanțelor chimice folosite
în agricultură, servicii de informare cu privire
la utilizarea îngrășămintelor artificiale folosite în
agricultură.

───────

(210) M 2021 04536
(151) 10/06/2021
(732) NPK SOIL S.R.L., ALEEA

NORDULUI, BL. V8, SC. C, ET.
1, AP. 6, JUDEȚUL IALOMIȚA,
SLOBOZIA, IALOMIȚA, ROMANIA

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

(540)
ROUA SEMINTE

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

31. Semințe naturale neprelucrate, grăunțe
(semințe), grăunțe (cereale), semințe brute,
semințe neprocesate, semințe pentru
agricultură, semințe de plantat, semințe pentru
horticultură, semințe pentru semănat, produse
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pentru însămânțare (semințe), semințe brute și
neprelucrate, semințe neprocesate de uz agricol,
porumb, porumb neprelucrat, grâu neprocesat,
grâu neprelucrat, cereale sub formă de grăunte,
neprelucrate, produse agricole, de acvacultură,
horticole și forestiere, brute și neprelucrate,
cereale și semințe crude și neprocesate.
44. Servicii de consultanță cu privire la
culturile din agricultură, consultanță și
servicii consultative referitoare la agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii consultative
și consultanță privind utilizarea de îngrășământ
artificial în agricultură, horticultură și silvicultură,
servicii consultative și consultanță privind
utilizarea de îngrășământ natural în agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii consultative
și consultanță privind utilizarea de tratamente
non-chimice pentru agricultura și horticultura
durabilă, servicii consultative și consultanță
privind controlul buruienilor, al organismelor
dăunătoare și al paraziților în agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii pentru
agricultură, servicii de fumigație în agricultură,
combaterea termitelor în agricultură, distrugerea
dăunătorilor în agricultură, combaterea
dăunătorilor în agricultură, servicii de informare
cu privire la agricultură, servicii de consiliere
cu privire la agricultură, distrugerea buruienilor
în agricultură, horticultură și silvicultură,
distrugerea paraziților în agricultură, horticultură
și silvicultură, distrugerea dăunătorilor în
agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, împrăștiere de insecticide pentru
agricultură, horticultură și silvicultură, servicii
de control al dăunătorilor pentru agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii de informare
cu privire la utilizarea îngrășămintelor naturale
folosite în agricultură, servicii de informare cu
privire la utilizarea substanțelor chimice folosite
în agricultură, servicii de informare cu privire
la utilizarea îngrășămintelor artificiale folosite în
agricultură.

───────

(210) M 2021 04537
(151) 10/06/2021
(732) LDP CONSULTING &

DISTRIBUTION SRL, STR.
MURGENI NR. 59, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
Dincolo de Eșec

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

9. Materiale înregistrate descărcabile, baze
de date computerizate, conținut media, benzi
înregistrate descărcabile, date înregistrate
electronic, fișiere de date înregistrate
descărcabile, fișiere multimedia descărcabile,
aparate pentru înregistrări audio-video, baze
de date electronice înregistrate pe suporturi
informatice descărcabile, buletine informative
descărcabile, carduri de memorie usb, broșuri
electronice descărcabile, casete preînregistrate,
cărți audio, cărți digitale pentru descărcare de
pe internet, cărți electronice, cărți înregistrate
pe disc, clipuri video preînregistrate, CD-I-uri
pre-înregistrate (compact discuri interactive),
discuri compacte video preînregistrate, DVD-
uri preinregistrate, filme descărcabile, filme
video, înregistrări audio, medii descărcabile,
publicații electronice descărcabile, podcast-
uri descărcabile, reviste electronice, publicații
electronice interactive, ziare electronice
descărcabile, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
electrice științifice și de laborator pentru
tratament, dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție, dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcționare și
creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, publicații
electronice înregistrate pe suport computerizat,
publicații electronice descărcabile sub formă
de reviste, reviste electronice, cărți electronice,
cărți audio, cărți electronice descărcabile, ziare
electronice descărcabile, buletine informative
(electronice), buletine informative descărcabile,
software, aplicații software descărcabile,
software multimedia, software mobil, programe
de calculator înregistrate sau descărcabile,
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software pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web, software pentru crearea de
materiale publicitare online pe site-uri web,
aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,
magneti, materiale înregistrate, agende
electronice, aparate și instrumente multimedia,
cabluri de semnal pentru it/av și telecomunicații,
blocnotesuri electronice, cd-drivere pentru
calculatoare, dispozitive audio-vizuale și
fotografice, echipamente de comunicare,
echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice și mecanice), dispozitive
și suporturi pentru stocarea de date, table
electronice interactive whiteboard, terminale
multimedia, baze de date computerizate,
conținut media, benzi audio preînregistrate,
benzi video preînregistrate, broșuri electronice
descărcabile, carduri de memorie usb, cărți
înregistrate pe disc, documente informatice
în format electronic, discuri video pre-
înregistrate, discuri (înregistrări audio), DVD-uri
preinregistrate, DVD-uri interactive, înregistrări
audio, înregistrări multimedia, înregistrări
muzicale, hărți electronice care pot fi descărcate,
grafică digitală (software descărcabil), fotografii
digitale descărcabile, fonturi descărcabile,
fișiere digitale (podcast), înregistrări video,
înregistrări video descărcabile, înregistrări
sonore descărcabile, publicații care pot fi
descărcate, podcast-uri descărcabile, fișiere
multimedia descărcabile, software pentru
conferințe.
16. Produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, materiale pentru filtrare din hârtie,
hârtie și carton, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
albume foto și albume pentru colecționari,
reviste generaliste (publicații periodice), reviste
(publicații periodice), cărți, ziare, ziare cotidiene,
reviste ca suplimente la ziare, comunicate de
presă tipărite, jurnale, jurnale (articole tipărite),
buletine informative, pliante informative tipărite,
cartonașe informative tipărite, hârtie și carton,

materiale pentru filtrare din hârtie, materiale
și mijloace pentru decorare și artă, obiecte
de artă și figurine din hârtie și carton și
machete arhitectonice, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare
din hârtie, carton sau plastic, albume foto
și albume pentru colecționari, articole de
papetărie cu excepția mobilei și accesorii
(materiale) educative, articole de papetărie
pentru scris, articole de papetărie pentru birou,
arte vizuale tipărite, benzi desenate, broșuri,
blocnotesuri, caiete, buletine (materiale tipărite),
buletine de știri (materiale tipărite), carnețele,
fișiere, jurnale și agende, materiale imprimate,
materiale educative și didactice, mașini de
birou, notesuri, publicații periodice, publicații
imprimate, publicații educative, publicații de
reclame tipărite, programe tipărite, materiale
pentru educație/învățământ.
38. Transmisie on-line de publicații electronice,
servicii de agenții de presă, servicii de
comunicații ale agențiilor de presă, servicii
ale agențiilor de presă (transmitere de știri),
transmisie de emisiuni televizate, emisiuni
de știri (transmisii), buletine informative
computerizate, servicii de buletine informative
electronice, furnizare de servicii de buletine
informative electronice și camere de chat online,
furnizarea de buletine informative electronice
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizare de spații de
chat online și de buletine informative electronice
pentru transmisia de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, transmisie de știri la organizațiile
care difuzează știri, transmitere electronică de
știri, servicii de agenții de știri electronice,
transmisie de știri și informații de actualitate,
servicii ale agențiilor de știri pentru transmisii
electronice, furnizarea și închirierea de instalații
și echipamente de telecomunicații, servicii de
telecomunicații, telecomunicatii, comunicarea cu
terminale de computere și acces internet, servicii
de transmisie, servicii de telefonie și telefonie
mobilă, furnizare de acces la conținut, site-
uri și portaluri de internet, furnizarea accesului
de telecomunicații la conținut video furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut audio furnizat pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video
și audio furnizat printr-un serviciu online de
video la cerere, servicii de conferințe pe web,
telecomunicaţii, furnizarea de forumuri online,
servicii de teleconferință și videoconferință,
furnizare de instalații de videoconferință,
transmisie de podcasturi, transmisie on-line de
publicații electronice, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
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comunicații, emisiuni televizate, comunicare
(transmisie) prin bloguri online, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
telecomunicatii, comunicarea cu terminale de
computere și acces internet, emisiuni televizate,
emisiuni de știri (transmisii), servicii de conferințe
pe web, servicii de conferințe video prin satelit.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii
juridice, educație și instruire, servicii de
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
furnizarea de publicații electronice, care nu
pot fi descărcate, furnizarea de informații
referitoare la activitatea editorială, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare, emisiuni
de radio (programare), producția de emisiuni
radiofonice, producție de emisiuni de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune de
divertisment, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, divertisment de natura
emisiunilor de știri televizate, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune, producție audio, video și
multimedia și fotografie, publicare multimedia
de materiale tipărite, publicarea de materiale
multimedia online, servicii de publicare de
software de divertisment multimedia, servicii
de publicare de divertisment video digital,
audio și multimedia, divertisment în direct,
organizare de spectacole în direct, organizare de
reprezentații în direct, producție de programe de
televiziune în direct, prezentare de spectacole
de divertisment în direct, publicare de buletine
informative, publicare de fișe informative, servicii
pentru publicarea buletinelor informative, servicii
informative cu privire la sporturi, servicii
informative cu privire la filme video, furnizarea
de buletine informative on-line în domeniul

divertismentului sportiv, servicii de reporteri
de știri, distribuire de știri pentru industria
audiovizuală, furnizare de programe televizate
de știri, pregătirea programelor de știri pentru
difuzare, furnizare de știri referitoare la sport,
difuzare de reportaje de către agenții de știri,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, servicii de programare a știrilor în
vederea transmiterii prin internet, publicare de
cărți, reviste, almanahuri și jurnale, publicare on-
line de cărți și reviste electronice, publicare de
reviste în format electronic pe internet, furnizare
online de reviste cu articole pe teme generale
care nu pot fi descărcate, servicii de bibliotecă
online, și anume furnizare de servicii de
bibliotecă electronică referitoare la ziare, reviste,
fotografii și imagini printr-o rețea online de
calculatoare, închirieri de cărți, publicare de cărți,
închiriere de cărți audio, publicare de cărți audio,
publicare multimedia de cărți, editare de cărți și
recenzii, publicare de cărți și recenzii, furnizarea
de recenzii on-line pentru cărți, publicare de
cărți și periodice electronice online, publicare
multimedia, servicii de conferințe, organizarea și
conducerea de conferințe și seminarii.

───────

(210) M 2021 04538
(151) 10/06/2021
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L., CALEA

SEVER BOCU NR. 31, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR 94,
BL. 14A, SC. 4, ET. 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011146,
ROMANIA

(540)

O&O
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01;
29.01.06

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
485C), alb, portocaliu

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

29. Ouă și produse din ouă.
───────

(210) M 2021 04539
(151) 10/06/2021
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L., CALEA

SEVER BOCU NR. 31, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR 94,
BL. 14A, SC. 4, ET. 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011146,
ROMANIA

(540)
Ziua Profi

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
consultanţă pentru conducerea afacerilor,
consultanţă profesionala în afaceri, strîngerea
la un loc, în beneficiul terţilor, a unor
produse diverse (exceptand transportul) pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cît mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, supermarket-uri, hypermarket-uri,
outlet-uri, mall-uri, lanţuri de magazine, prin
cataloage de vînzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping sau prin orice alte mijloace
de comunicare, servicii de publicitate outdoor,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de spectacole în scopuri
promoţionale, publicitate exterioară, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
organizare de concursuri în scopuri publicitare,
organizare de concursuri cu premii, susţinerea
şi promovarea activităţilor în folosul public
inclusiv în domeniul educaţiei, învăţămîntului,
ştiinţei, ocrotirii şi menţinerii sănătăţii, culturii

şi artei, îngrijirii şi asistentei sociale, sportului
şi recreerii, protecţiei mediului, protectiei
patrimoniului cultural şi national, demonstraţii
cu produse, răspândirea materialelor publicitare,
administrare de programe cu premii de fidelitate,
organizarea de trageri la sorți cu premii în
scopuri promoționale, promovare vânzării de
bunuri și servicii pentru terți prin distribuirea
de materiale tipărite și organizarea de
concursuri promoționale, marketing, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
servicii de fidelizare, motivare și recompensare.
36. Sponsorizarea campaniilor şi proiectelor
umanitare, organizarea de finanţări pentru
campanii şi proiecte umanitare, coordonarea
evenimentelor de strangere de fonduri caritabile.
41. Divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizare de evenimente de recreere,
organizarea şi susţinerea de concerte,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea de competiţii (educaţie sau
divertisment), organizarea de competiţii sportive,
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, trageri la sorți cu premii
(loterii), organizarea de spectacole în scopuri
de divertisment, organizarea şi susţinerea
de seminarii, servicii de tabere sportive,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
instruire practică (demonstraţii), furnizarea
facilităţilor de recreere, organizare de competiții
și ceremonii de decernare de premii, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii de
club (divertisment sau educaţie), organizarea
şi coordonarea de programe de voluntariat şi
de proiecte de servicii în folosul comunităţii
(organizarea de întâlniri).

───────

(210) M 2021 04540
(151) 10/06/2021
(732) MARIA-DANIELA BANU, STR.

HELIADE RĂDULESCU NR.
22, ET.2, AP.3, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
NOI MUNCIM.RO
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de recrutare, servicii de consultanță
în recrutare, servicii profesionale de recrutare
a personalului, servicii publicitare privind
recrutarea de personal, servicii de intermediere
de recrutare de personal, servicii de recrutare
a personalului de conducere, administrarea
resurselor umane și servicii de recrutare,
servicii de consultanță privind recrutarea
de personal, servicii de intervievare (pentru
recrutarea de personal), servicii de recrutare
pentru personal de asistență la birou,
servicii de recrutare și plasare a forței de
muncă, consultanță în afaceri, consultanță
pentru conducerea afacerilor, consultanță pentru
managementul marketingului, consultanță
privind managementul marketingului,
consultanță privind managementul comercial,
consultanță privind prelucrarea datelor,
consultanță în domeniul auditului, consultanță
privind achizițiile comerciale, consultanță în
planificarea afacerilor, consultanță pentru
management corporativ, consultanță privind
publicitatea comercială, consultanță privind
selectarea managerilor, consultanță profesională
în marketing, consultanță în organizarea
afacerilor, consultanță în organizarea firmelor,
consultanță privind organizarea afacerii,
consultanță privind eficiența afacerilor,
consultanță privind plasarea personalului,
consultanță privind planificarea carierei,
consultanță profesională în afaceri, consultanță
în marketing comercial, consultanță privind
recrutarea de personal, consultanță privind
planificarea în afaceri, consultanță în publicitate
și marketing, consultanță în domeniul achizițiilor
comerciale, consultanță privind selectarea de
personal, consultanță în materie de personal,
consultanță referitoare la managementul
comercial, consultanță profesională privind
managementul afacerilor, servicii de consultanță
în marketing, servicii de consultanță în
afaceri, consultanță privind publicitatea în
presă, consultanță referitoare la managementul
afacerilor, consultanță privind comerțul în barter,
consultanță în materie de afaceri, consultanță
privind relațiile cu publicul, consultanță privind
managementul riscului (afaceri), consultanță
în materie de angajări, consultanță în
afaceri privind publicitatea, consultanță pentru
afaceri privind publicitatea, servicii de
consultanță privind publicitatea, consultanță
în materie de management, consultanță
profesională privind administrarea personalului,
consultanță în domeniul resurse umane,
consultanță în gestiune de personal, consultanță
privind cercetarea în afaceri, consultanță în

domeniul recrutării de personal, servicii de
consultanță privind managementul afacerilor,
consultanță în domeniul cercetării pieței,
asistență și consultanță privind organizarea
comercială, asistență și consultanță privind
managementul afacerilor, servicii de consultanță
privind planificarea afacerilor, consultanță
privind organizarea și funcționarea afacerilor,
consultanță în domeniul recrutării de avocați,
consultanță în afaceri privind marketingul
strategic, servicii de consultanță privind structura
companiilor, servicii de consultanță privind
structura firmelor, consultanță privind pregătirea
statisticilor de afaceri, consultanță pentru
probleme legate de personal, consultanță
în materie de marketing direct, consultanță
privind plasarea forței de muncă, servicii
de consultanță pentru orientare profesională,
consultanță în materie de recrutare a angajaților,
analiză statistică în afaceri, intermediere
publicitară, servicii de intermediere comercială,
intermediere de contracte (pentru terți),
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, servicii de intermediere în achiziții,
intermedierea de contacte comerciale și
economice, servicii de intermediere referitoare
la publicitate, publicitate online, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate prin bannere,
publicitate și marketing, publicitate și reclamă,
organizarea de publicitate, consultanță privind
publicitatea, difuzare de materiale publicitare
online, publicare de materiale publicitare online,
închiriere de spațiu publicitar online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
administrare a comunităților online, servicii
de publicitate și marketing online, promovare
online de rețele informatizate și pagini web.,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice..., servicii de recrutare a personalului
și agenții de ocupare a fortei de munca..,
consultanță comercială privind administrarea
tehnologiilor informationale.., servicii de analiză
și raportare statistică în scopuri comerciale...,
intermediere de contracte de publicitate pentru
alte persoane..., intermedierea contractelor de
cumpărare și vânzare pentru terţi.
42. Consultanță profesională privind tehnologia,
servicii de consultanță tehnică, consultanță
în domeniul tehnic, servicii de consultanță
privind calculatoarele, consultanță în materie
de design, consultanță tehnică privind
programarea calculatoarelor, consultanță în
domeniul tehnologiei informației, servicii de
consultanță pentru software, consultanță pentru
recuperarea datelor informatice, consultanță de
către experți privind tehnologia, consultanță în
materie de design web, consultanță în domeniul
programelor de calculator, consultanță cu privire
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la securitatea datelor, consultanță în domeniul
integrării sistemelor informatice, consultanță
în domeniul analizei sistemelor informatice,
servicii de consultanță în domeniul sistemelor
informatice, consultanță tehnologică în domeniul
inteligenței artificiale, design vizual, design
grafic, servicii de ilustrare (design), design de
site-uri web, servicii tehnologice privind designul,
design și dezvoltare de software, programare de
software pentru publicitate online, consultanță
profesională privind programele software de
calculator.

───────

(210) M 2021 04541
(151) 10/06/2021
(732) CATALIN IONUT COSEREANU,

BD. BASARABIA NR. 100, BL. E2 ,
SC. E , ET. 4 , AP. 48, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 022122, ROMANIA
BROWNTRANS GLOBAL SRL,
BD. BASARABIA NR. 100, BL. E2 ,
SC. E , ET. 4 , AP.48, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 022122, ROMANIA

(540)

AVAMSI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

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

4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili și materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de

fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, 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.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben
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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
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului
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
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură

───────

(210) M 2021 04542
(151) 10/06/2021
(732) CLINICA ELIADE SRL, BD.

MIRCEA ELIADE NR. 36, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

CLINICA ELIADE
MEDICINĂ INTEGRATIVĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.07.05; 29.01.02;
29.01.06

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

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

3. Produse pentru toaletă, produse de toaletă,
uleiuri esențiale și extracte aromatice, preparate
pentru îngrijirea animalelor, preparate pentru
curățare și odorizante, ceară de croitorie,
ceară pentru cizmărie, articole de parfumerie
și odorizante, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, preparate pentru igiena orală,
farduri, deodorante de uz uman sau veterinar,
antiperspirante (produse de toaletă), preparate
pentru baie, preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor și a unghiilor, preparate și tratamente
pentru păr, săpunuri și geluri, produse pentru
epilare și bărbierit, uleiuri de față, preparate
pentru spălare, preparate pentru curățarea și
lustruirea pielii și încălțămintei, odorizante de
casă, produse de parfumerie, uleiuri esențiale,
preparate pentru curățare, odorizante, preparate
pentru îngrijirea animalelor, produse pentru
toaletă nemedicinale, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse de toaletă nemedicinale,
detergenți, alţii decât cu utilizare în procesele
de fabricare şi în scopuri medicale, produse
de curățat, detergenți de uz menajer, lichide
degresante, lichide de curățare, lichid de spălare,
odorizante de casă, preparate chimice de
curățare pentru uz casnic, preparate decapante
(degresante), preparate pentru curățarea și
lustruirea pielii și încălțămintei, preparate pentru
spălare, produse de curățare pentru vehicule,
produse pentru spălare, șervețele umede
impregnate cu un produs de curățat, șervețele
impregnate cu preparate de curățare, săpun
praf, săpun de uz casnic, substanțe degresante,
uleiuri de curățare, articole de parfumerie și
odorizante, apă de parfum, apă de toaletă,
apă parfumată, arome (uleiuri esențiale), apă
de colonie, mosc (natural), mosc (parfumerie),
loțiuni și creme de corp parfumate, extracte de
parfum, deodorante de corp (parfumerie), creme
parfumate, creme cosmetice aromoterapeutice,
șervețele parfumate, pulverizatoare pentru
corp parfumate, uleiuri esențiale, produse
de parfumerie sintetice, preparate parfumate,
parfumuri solide, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri, ape de toaletă, balsamuri
(nemedicinale), balsamuri, altele decât cele
de uz medicinal, preparate cosmetice, creme
de masaj, nemedicinale, produse cosmetice și
produse de toaletă nemedicinale, cosmetice și
preparate cosmetice, cosmetice nemedicinale,
fibre de uz cosmetic, lac de uz cosmetic,
loțiuni nemedicinale, șervețele impregnate
cu produse cosmetice, șervețele impregnate
cu loțiuni cosmetice, produse de masaj,
nemedicamentoase, produse de curățare pentru
perii cosmetice, produse cosmetice sub formă de
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uleiuri, uleiuri și loțiuni cosmetice pentru masaj,
unguente de uz cosmetic, vată de uz cosmetic,
uleiuri pentru masaj, uleiuri pentru toaleta
personală nemedicinale, uleiuri de uz cosmetic,
truse cosmetice umplute, tampoane de curățare
impregnate cu produse cosmetice, tampoane de
curățare impregnate cu preparate de toaletă, apă
florală, aromatizanți (uleiuri esențiale), esențe
eterice, pastă de dinți nemedicinală, pastă de
dinți ingerabilă, comprimate de pastă de dinți
solidă, pastă de dinți sub formă de gumă de
mestecat, cremă cosmetica pentru mâini, cremă
cosmetică pentru piele, creme pentru recuperare
de uz cosmetic, uleiuri pentru masaj, preparate
fitocosmetice, serumuri de înfrumusețare, loțiuni
de înfrumusețare, tratamente de menținere a
părului de uz cosmetic.
5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, produse și articole
pentru distrugerea dăunătorilor, suplimente
alimentare si preparate dietetice, preparate și
articole dentare, produse și articole pentru
igienă, preparate, articole dentare (altele decât
articolele de toaletă) și produse medicinale
pentru îngrijirea dinților, respectiv: adezivi pentru
protezele dentare, lac dentar, cimenturi dentare,
materiale pentru amprenta dentarã, masticuri
dentare, produse medicinale pentru îngrijirea
dinţilor, preparate pentru facilitarea creșterii
dinţilor, pastã de dinți medicinalã, preparate și
produse sanitare de uz medical, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, produse
și preparate pentru distrugerea dăunătorilor,
suplimente alimentare de uz medical, preparate
dietetice, produse și articole pentru igienă,
pastă de dinți medicamentoasă, aliaje dentare,
benzi adezive pentru proteze dentare, ceară
dentară, cauciuc de uz dentar, ceară pentru
mulaje dentare, apă de gură pentru uz
medical, apă medicinală de gură, apă de
gură medicamentoasă, apă de gură de uz
medical, ape de gură medicinale împotriva
cariilor, ape de gură de uz medical, ape de
gură antiseptice, materiale pentru amprente
dentare, discuri dentare pentru implantologie,
materiale pentru plombarea dinților, cimenturi
dentare, ceramică dentară, ghips dentar dur,
lacuri dentare, masticuri dentare, adezivi
chirurgicali, adezivi medicali pentru legarea
rănilor, agenți cardiovasculari de uz medical,
ape termale de uz medical, ape minerale
pentru uz medicinal, alcool medicinal, capsule
pentru medicamente, capsule vândute goale
pentru produse farmaceutice, caşete pentru
uz farmaceutic, caşete pentru uz medicinal,
celule stem de uz medical, ciment osos de

uz ortopedic, ciment de os pentru chirurgie și
ortopedie, colagen de uz medical, componente
sanguine, feromoni pentru uz medical, enzime
de uz medical, lactoză de uz medical,
hemoglobină, grăsimi de uz medical, geluri
de masaj de uz medical, loțiuni medicinale
după-ras, lubrifianți de uz medical, materiale
pentru mulaje chirurgicale, medicamente de
uz veterinar, medicamente pentru animale,
picături de ochi, organe și țesuturi vii pentru
uz chirurgical, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, bandaje adezive, bandaje pentru
pansat, plasmă sangvină, oxigen de uz
medical, microbicide, preparate bacteriene de uz
medical, preparate bacteriene de uz veterinar,
preparate bacteriologice de uz medical,
preparate biochimice de uz medical, preparate
biochimice de uz veterinar, preparate biologice
mixte de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz veterinar, preparate cu minerale și
vitamine, preparate cu oligoelemente pentru
consumul uman, preparate de diagnosticare
pentru radiologie, preparate pentru baie
de uz medical, preparate pentru băuturi
medicinale, preparate minerale de uz medical,
preparate medicale, preparate farmaceutice
pentru animale, preparate farmaceutice de
uz veterinar, preparate de toaletă medicinale,
produse rehidratante medicinale, preparate și
materiale de diagnostic, șampon medicinal,
șampoane medicinale, remedii naturale și
farmaceutice, seringi preumplute de uz medical,
truse portabile cu medicamente, suplimente
nutritive de uz veterinar, uleiuri medicamentoase
pentru bebeluși, ulei din lemn de santal pentru
scopuri medicale, farmaceutice și veterinare,
ulei de ricin ca înveliș pentru preparate
farmaceutice, acetați de uz farmaceutic, acizi
de uz farmaceutic, agenți antivirali, agenți
antiaritmici, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare medicinale, suplimente alimentare
lichide de uz medical, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente alimentare pentru
sportivi, suplimente dietetice cu efect
cosmetic, suplimente alimentare pe bază
de minerale, medicamente, medicamente
antialergice, medicamente homeopate, tonice
(medicamente), drajeuri (medicamente), creme
farmaceutice, dulciuri farmaceutice, compoziții
farmaceutice, implanturi farmaceutice, preparate
farmaceutice, produse farmaceutice homeopate,
preparate farmaceutice antibacteriene,
elixiruri (preparate farmaceutice), substanțe
farmaceutice dermatologice, loțiuni farmaceutice
pentru piele, balsamuri de buze farmaceutice,
produse dermatologice farmaceutice, produse
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chimico farmaceutice, preparate și substanțe
farmaceutice, pastile antioxidante, pilule pentru
slăbit, deodorante, altele decât cele de uz
personal sau de uz veterinar, preparate de
odorizarea aerului de uz menajer, comercial
sau industrial, sprayuri pentru împrospătarea
aerului, biocide, biocide naturale, biocide
sintetice, fungicide de uz medical, fungicide,
erbicide, preparate pentru controlarea insectelor,
alimente pentru bebeluși, alimente dietetice
adaptate pentru copii, băuturi pentru copii
mici, lapte praf (alimente pentru sugari),
alimente pentru diabetici de uz medical,
băuturi de uz medical, ceai medicinal, capsule
pentru slăbit, băuturi (suplimente dietetice),
îndulcitori dietetici de uz medical, poțiuni
medicinale, preparate dietetice și alimentare,
preparate multivitaminice, săruri de ape
minerale, preparate pe bază de multivitamine,
suplimente dietetice de uz medical,
suplimente antioxidante, suplimente nutritive,
dezinfectanți și antiseptice, dezinfectanți
de uz medical, săpunuri și detergenți
medicinali și dezinfectanți, dezinfectanți pentru
aparate și instrumente dentare, dezinfectanți
pentru instrumente și aparate medicale,
preparate dermatologice, unguente medicinale
pentru tratarea afecțiunilor dermatologice,
substanțe farmaceutice dermatologice,
produse dermatologice farmaceutice, preparate
fitoterapeutice de uz medical.
10. Dispozitive pentru mobilitate, echipament
pentru exerciții fizice, dispozitive pentru protecția
auzului, instrumente ajutătoare pentru hrănire
și suzete, instrumente ajutătoare pentru
sex, mobilier medical și paturi, echipament
pentru deplasarea pacienților, protetică și
implanturi artificiale, îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte pentru
personal medical și pacienți, îmbrăcăminte,
articole pentru acoperirea capului și
încălțăminte, susținătoare și suporturi de uz
medical, aparate și instrumente medicale și
veterinare, aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru protecția auzului,
dispozitive pentru mobilitate, echipament
pentru exerciții fizice, instrumente ajutătoare
pentru hrănire și suzete, mobilier medical
și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, instrumente
farmaceutice, aparate pentru administrarea
produselor farmaceutice, tăietoare de pastile,
echipament pentru exerciții fizice de uz

medical, ace pentru injecții, de uz medical,
pulverizatoare de uz medical, pulverizatoare
pentru uz medical (acționate manual), aparate
ortopedice, centuri medicale, orteze, orteze
medicale, detectoare de minerale din oase
pentru măsurarea in vivo a conținutului
de minerale din oase, detectoare de oase
pentru măsurarea conținutului de minerale din
oase, aparate pentru administrarea produselor
farmaceutice., instrumente medicale, măști
medicale, implanturi medicale, pulsoximetre
(aparate medicale), instrumente medicale
electronice, saci medicali pentru păstrarea
instrumentelor medicale, lămpi medicale
chirurgicale, instrumente manuale medicale,
analizoare pentru uz medical, ace de uz medical,
truse cu instrumentar medical, instrumente
farmaceutice, instrumente ajutătoare pentru sex,
monitoare de ozon utilizate în ozonoterapie,
generatoare de ozon utilizate în ozonoterapie,
echipament de fizioterapie și de recuperare,
aparate de masaj, mănuși pentru masaj, aparate
electrice pentru terapie cu frecvențe joase,
umidificatoare pentru utilizare cu aparate de
terapie respiratorie, dispozitive medicale de
abraziune pentru piele.
41. Coordonare, pregătire şi organizare de
evenimente de divertisment, culturale şi artistice,
producţie audio, video, multimedia şi fotografie,
servicii educative și de instruire, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, servicii de traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizarea de evenimente sportive,
producție de evenimente sportive, organizare
de evenimente educative, coordonare de
evenimente educative, coordonare de
evenimente culturale, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizare de evenimente
și competiții sportive, organizare de evenimente
și concursuri sportive, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, organizare și
coordonare de evenimente sportive, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment,
servicii de rezervare și servicii de agenții de bilete
pentru evenimente, evenimente de degustări
de vinuri în scopuri educative, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment
în direct, servicii de rezervare de bilete și
locuri la evenimente culturale, organizarea
și conducerea de simpozioane, organizare
de conferințe, servicii de cluburi (discoteci),
servicii de maestru de ceremonii, desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment,
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publicare multimedia, organizare de excursii
pentru divertisment, cursuri de pregătire în
industria turismului, rezervare de locuri pentru
spectacole, rezervare de bilete la concerte,
servicii de rezervare la teatru, rezervarea de
săli de divertisment, publicare de recenzii,
publicare de recenzii online în domeniul
divertismentului., servicii de editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte altele decât cele
publicitare, traducere și interpretare, servicii de
traducere, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri cu scop cultural, educative sau de
divertisment, servicii în domeniul producției de
spectacole, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), servicii oferite de parcuri de
distracție și tematice, târguri, grădini zoologice
și muzee, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
traducere și interpretare, educație, divertisment
și sport, cursuri de cosmetică, instruire în pilates,
organizare de cursuri de nutriție (nemedicale),
servicii de instruire în domeniul medical, servicii
de instruire în domeniul tulburărilor medicale
și tratamentelor aferente, servicii de formare
profesională în domeniul medical, servicii de
educație și instruire referitoare la asistența
medicală, publicare de texte medicale, publicare
de publicații medicale, predare în domeniul
medical, organizarea de simpozioane medicale
referitoare la științele marine, instruire și
învățământ medicale, instruire în domeniul
medical, furnizare de cursuri de instruire în
domeniul medical, servicii de formare pentru
asistente medicale, publicare și emitere de
documente științifice în legătură cu tehnologia
medicală, consiliere în materie de pregătire
medicală, furnizare de cursuri de educație
continuă în domeniul asistenței medicale,
realizare de cursuri de formare continuă
în medicină, pregătire în domeniul studierii
și folosirii plantelor în scop medicinal sau
terapeutic, cursuri de pregătire în medicină,
servicii educative cu privire la terapia de
frumusețe, cursuri în tehnici de înfrumusețare,
seminarii educative în materie de terapii de
înfrumusețare, instruire în terapia holistică prin
contact corporal (Bodywork), organizare de
cursuri despre scăderea greutății corporale,
organizare de cursuri despre controlul greutății
corporale, organizare de cursuri pentru îngrijirea
corporală, servicii de sport și fitness.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de îngrijire a animalelor,
analiză cosmetică, servicii de artă corporală,
servicii oferite de complexuri balneare, consiliere
în domeniul înfrumusețării, consultanță în

domeniul cosmeticii, consultanță în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, manichiură,
închirierea de echipamente pentru îngrijirea
igienei și a frumuseții la oameni, saloane
de frumusețe, servicii de coafor, servicii de
frumusețe oferite de un centru spa, servicii
de saună, tratament cosmetic cu laser pentru
piele, solar servicii de solar, tratament cosmetic,
consultanță în nutriție, consiliere în materie de
sănătate, servicii oferite de case de odihnă,
servicii de fizioterapie, evaluarea controlului
greutății, furnizare de informații despre masaj
tradițional japonez, furnizare de informații
despre acupunctură, masaj și masaj shiatsu
terapeutic, masaj în domeniul sporturilor, masaj,
furnizarea de informații referitoare la masaj,
închiriere de echipamente pentru îngrijirea
sănătății umane, reabilitare fizică, pilates
terapeutic, servicii de acupunctură, servicii
de aromaterapie, servicii clinice homeopatice,
servicii de consiliere medicală în materie
de dietă, servicii de crioterapie, servicii de
meditație, servicii de îngrijire mentală, servicii
de terapie, servicii prestate de dieteticieni,
servicii prestate de opticieni, stomatologie,
tratarea alergiilor, servicii medicale de stațiuni
balneare, servicii de tratamente medicale oferite
de un centru spa, curățarea animalelor de
companie, servicii de consultanță legate de
nutriție, servicii de consiliere și consultanță
în domeniul nutriției, servicii de consiliere
pentru pierderea în greutate, servicii de clinici
medicale și de sănătate, servicii medicale,
asistență medicală pentru animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de îngrijire a animalelor, servicii
de medicină alternativă, servicii în domeniul reiki
(tehnică de vindecare în medicina alternativă),
consiliere medicală în domeniul dermatologiei,
servicii dermatologice pentru tratarea afecțiunilor
pielii, servicii de stomatologie estetică, servicii
de clinici de chirurgie estetică și plastică,
electroliză cosmetică, analiză cosmetică,
îngrijire cosmetică pentru persoane, electroliză
cosmetică pentru îndepărtarea părului, servicii
de îngrijire cosmetică a corpului furnizate
de stațiunile balneo-climaterice de tratament,
consultanță privind psihologia integrativă,
furnizare de centre de recuperare fizică,
servicii de psihoterapie, servicii de psihoterapie
holistică, servicii de saună, servicii de saună cu
infraroșii, masaj, pilates therapeutic, servicii de
chiropractică, servicii de fizioterapie, tratamente
de fitoterapie, consultanță în nutriție, consultanță
profesională în materie de nutriție, servicii
de drenaj limfatic, servicii dermato-cosmetice,
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servicii dermato-estetice, servicii de iridologie,
ozonoterapie, saună cu ozon, kinetoterapie,
servicii de osteopatie, servicii cosmetice de
îngrijire corporală, închiriere de echipamente
și aparate pentru saloane de înfrumusețare
sau frizerii, servicii de consultanță cu privire
la tratamentele de înfrumusețare, servicii de
crioterapie, servicii de terapie cu ventuze,
terapie cu unde de șoc, terapie gua-sha
(masaj cu răzuire), tratamente cosmetice pentru
păr, tratament cosmetic, tratamente cosmetice
pentru ten, tratament cosmetic cu laser pentru
piele, tratament cosmetic cu laser pentru
varicozități, tratamente cosmetice de umplere
prin injecție, tratament cosmetic cu laser
pentru îndepărtarea părului nedorit, tratamente
cosmetice pentru corp, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, față și păr, terapie cranio-
sacrală.

───────

STEFAN CEL MARE 1079 C,
JUDETUL SUCEAVA, IPOTEȘTI,
727325, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

Clinica HEREDITAS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13; 26.11.01;
24.13.09

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
negru

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de publicitate, marketing și promovare.

(210) M 2021 04544
(151) 10/06/2021
(732) MATER ANIMA SRL, STR.

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de asistență
medicală pentru oameni.

───────
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CERERILE  DE ÎNREGISTRARE MARCA, 

PROVENITE  DIN  CONVERSIA  CERERILOR   DE  MARCĂ 

COMUNITARĂ   PUBLICATE   IN  VEDEREA  DESCHIDERII 

PERIOADEI DE OBSERVAŢII 



(210) M 2021 02695
(151) 14/12/2020
(732) ihgroup, MÚZEUM UTCA 5.

(740) INTELECT SRL , B-DUL DACIA
NR. 48, BL. D-10, AP. 3, JUDEŢUL
BIHOR, 410346 ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Cream DONUTS & SHAKES

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

clase:
29. Shake-uri din lapte.
30. Produse de patiserie, prăjituri, tarte şi biscuiţi
(prăjiturele), măr pane, produse de brutărie,
gogoşi cu gaură în mijloc.
43. Asigurarea de hrană şi băuturi, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast food la
pachet, servicii de catering mobil, furnizare
de alimente şi băuturi pentru oaspeţi în
restaurante, furnizare de alimente şi băuturi
în gogoşării, furnizare de alimente şi băuturi
dintr-o rulotă mobilă, servire de alimente şi
băuturi în gogoşării, servicii de restaurant care
includ servicii de bar cu licenţă, servicii pentru
furnizarea de alimente, servire de alimente şi
băuturi pentru oaspeţi, servire de alimente şi
băuturi, servicii de mâncăruri şi băuturi la pachet,
servicii de mâncare la pachet.

───────
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PSZT.1. MORGAN BAKERY
BUDAPEST, H-1088, UNGARIA

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17


