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Cereri Mărci publicate în 17/11/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 07697 10/11/2021 DOREL VASILE POP

MARIUS FLORIN POP
pop technic

2 M 2021 07910 10/11/2021 RALUCA-IOANA STĂNESCU
CRISTIANA BOCĂNESCU

Knit-à-porter

3 M 2021 07962 10/11/2021 CARE ZONE NEW LOOK SRL AMBASADORMED

4 M 2021 08058 10/11/2021 MEGAKOM PRODUCTION AND
COMMERCE SRL

UN MILLON WHISKY

5 M 2021 08060 10/11/2021 SAMUEL MICHAEL
DOMINIQUE LE TORRIELLEC

Le Petit Paris by Chef Samuel

6 M 2021 08062 10/11/2021 INTERCORP HOLDINGS S.A. IMMO-BLOCK WHERE
EXPENSIVE BECOMES
ACCESSIBLE

7 M 2021 08063 10/11/2021 INTERCORP HOLDINGS SA STO ARENA BLOCKCHAIN
BRIDGE

8 M 2021 08064 10/11/2021 CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL
ORADEA

CSM ORADEA

9 M 2021 08065 10/11/2021 HIGH A & M SECURITY B-HIGH

10 M 2021 08066 10/11/2021 SC METAV SA ABOVE

11 M 2021 08067 10/11/2021 HIGH A & M SECURITY HIGH A & M SECURITY CCTV

12 M 2021 08068 10/11/2021 TACTICAL FIELD SRL TACTICAL FIELD

13 M 2021 08069 10/11/2021 MIHAI-BOGDAN UMANSCHI FATHER & SON

14 M 2021 08070 10/11/2021 DELLOS INTERNATIONAL CO.,
LTD.

Dellos

15 M 2021 08071 10/11/2021 ROPHARMA S.A. Lactogen

16 M 2021 08072 10/11/2021 CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL
ORADEA

F.C. BIHOR ORADEA

17 M 2021 08073 10/11/2021 ROPHARMA S.A. Lactozen

18 M 2021 08074 10/11/2021 ALA'A ABU SAQER MAGIC BULLET NUTRIBULLET

19 M 2021 08075 10/11/2021 ROPHARMA S.A. Lactafort

20 M 2021 08076 10/11/2021 COMPLEX APICOL VECESLAV
HARNAJ S.A.

APISTIM

21 M 2021 08077 10/11/2021 UAB FURNITURE1 mobilier1

22 M 2021 08078 10/11/2021 INTERTOY ZONE NORIEL AVENTURA

23 M 2021 08079 10/11/2021 DR. PHYTO S.R.L. COLISOL
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 08080 10/11/2021 DR. PHYTO S.R.L. ANSIOSOL

25 M 2021 08081 10/11/2021 DR. PHYTO S.R.L. FORTIMMUNO BY DR. PHYTO

26 M 2021 08082 10/11/2021 DR. PHYTO S.R.L. LARISOL BY DR. PHYTO

27 M 2021 08083 10/11/2021 DR. PHYTO S.R.L. RINOSOL BY DR. PHYTO

28 M 2021 08084 10/11/2021 DR. PHYTO S.R.L. TUSSOSOL BY DR. PHYTO

29 M 2021 08085 10/11/2021 DR. PHYTO S.R.L. VIROSOL BY DR. PHYTO

30 M 2021 08086 10/11/2021 DR. PHYTO S.R.L. VITASOL BY DR. PHYTO

31 M 2021 08087 10/11/2021 DR. PHYTO S.R.L. ACNESEPT BY DR. PHYTO

32 M 2021 08088 10/11/2021 SC CHOCOLAT CENTER SRL Chocolat SALON

33 M 2021 08089 10/11/2021 TOTAL ONE CONSTRUCT SRL EVIA

34 M 2021 08090 10/11/2021 ROGVAIV ABSOLUT S.R.L. rogvaiv ABSOLUT NATURAL

35 M 2021 08092 10/11/2021 FICOSTA SYNTEZ EAD Mr. Stix

36 M 2021 08093 10/11/2021 CS ANALITIQS SRL 1MINUS1

37 M 2021 08094 10/11/2021 EUGEN-CODRUŢ KEGHEŞ EL CIOLĂNESCU

38 M 2021 08095 10/11/2021 SC BRADET SRL Bio DE BRĂDET

39 M 2021 08096 10/11/2021 MARIO STAR SRL GALAXY BET CASINO

40 M 2021 08097 10/11/2021 LAURA RUDNYANSZKY Conacul Rudnyánszky

41 M 2021 08098 10/11/2021 DR. PHYTO S.R.L. ACNESOL

42 M 2021 08099 10/11/2021 EPISKIN STUDIO EPISKIN STUDIO

43 M 2021 08100 10/11/2021 AUTO SERVICE IULIUS SRL IULIUS SERVICE AUTO

44 M 2021 08101 10/11/2021 LAURA RUDNYANSZKY Conacul Thoroczkay-
Rudnyánszky

45 M 2021 08102 10/11/2021 TRADEX - TRANSFER
AFACERI SRL

TradeX
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(210) M 2021 07697
(151) 10/11/2021
(732) DOREL VASILE POP, STR.

BIHORULUI 5, JUDEŢ SĂLAJ,
SIMLEU SILVANIEI, 455300,
SĂLAJ, ROMANIA
MARIUS FLORIN POP, STR.
SOARELUI 7/B, JUDEŢ SĂLAJ,
SIMLEU SILVANIEI, 455300,
SĂLAJ, ROMANIA

(540)

pop technic

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.03.01

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
293), negru

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

22. Corturi, copertine, corturi realizate din
materiale textile, foi de acoperire impermeabile
(prelate), prelate (copertine) pentru vehicule
neajustate, prelate de protecție pentru vehicule
(neajustate), învelișuri impermeabile (prelate),
prelate pentru bărci, neajustate, prelate
pentru corturi, prelate, nu pentru utilizare
la vehicule, structuri temporare fabricate
din materiale textile, prelate pentru vehicule
neajustate, țesături pentru umbrare și pavilioane,
acoperitoare de genul prelatelor, acoperișuri
pentru ambarcațiuni, acoperitoare de genul
prelatelor pentru vehicule neajustate, prelate de
camuflaj, copertine (prelate), corturi de cultură,
corturi pentru alpinism sau camping, corturi
pentru duș, huse neajustate pentru ambarcațiuni
și vehicule maritime, pânză impermeabilă.

───────

(210) M 2021 07910
(151) 10/11/2021
(732) RALUCA-IOANA STĂNESCU,

DRUMUL PĂDUREA NEAGRĂ
NR. 19-33, CORP 10, C22, ETAJ 4,
AP. 42, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA
CRISTIANA BOCĂNESCU,
STRADA COMANDOR EUGEN
BOTEZ NR. 26, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEȘTI NR. 11, BL. F1, SC. C, ET.
1, AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Knit-à-porter

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

18. Genți, rucsacuri.
25. Haine, încălțăminte, acoperăminte de cap,
eașarfe.

───────

(210) M 2021 07962
(151) 10/11/2021
(732) CARE ZONE NEW LOOK SRL,

BULEVARDUL BANU MANTA
NR. 31, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

AMBASADORMED

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 03.07.19

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
f8ae2a), verde (HEX #aacca9)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Publicitate în legătură cu serviciile de la
clasa 44.
44. Servicii medicale, inclusiv medicina
alternativă, îngrijire sanitară și de înfrumusețare
oferite de persoane sau întreprinderi (societăți)
persoanelor, servicii de clinică medicală, servicii
de terapie, sfaturi privind nutriția și dieta, servicii
de centru de sănătate, consiliere în domeniul
sănătății, examinare medicală, medicina muncii,
îngrijire la domiciliu, servicii medicale clinice, în
principal chirurgie estetică și plastică, servicii de
terapie, servicii de telemedicină.

───────

(210) M 2021 08058
(151) 10/11/2021
(732) MEGAKOM PRODUCTION AND

COMMERCE SRL, B-DUL PIPERA
NR. 168 A, BL. E, ET. 2 AP. 26,JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

UN MILLON WHISKY

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.06; 29.01.07; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.01; 25.01.05; 25.01.15;
26.15.11; 26.01.01

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

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

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

───────

(210) M 2021 08060
(151) 10/11/2021
(732) SAMUEL MICHAEL DOMINIQUE

LE TORRIELLEC, STR. HAGIULUI
14, SECTOR 3, BUCURESTI ,
ROMANIA

(540)
Le Petit Paris by Chef Samuel

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

35. Management de restaurant pentru terți,
administrare a afacerilor pentru restaurante,
asistență pentru administrarea afacerilor în
domeniul exploatării restaurantelor, servicii de
consultanță comercială cu privire la deschiderea
de restaurante, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul înființării și exploatării
restaurantelor.
41. Pregătire în sectorul restaurantelor
(instruire), educație, instruire, activitați sportive și
culturale.
43. Servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de restaurante pentru turiști,
servicii de restaurant washoku, servicii de
restaurant și bar.

───────
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(210) M 2021 08062
(151) 10/11/2021
(732) INTERCORP HOLDINGS S.A.,

STR. SPATAR PREDA BUZESCU
NR. 1A, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

IMMO-BLOCK
WHERE EXPENSIVE

BECOMES ACCESSIBLE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.07.25

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

clase:
9. Aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginii sau datelor, suporturi de
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, computere și dispozitive periferice
pentru computere, programe de calcul, pachete
de software, pachete de software și software,
descărcabile, pentru utilizare în domeniul digital.
36. Investirea fondurilor, servicii de garanție,
agenții imobiliare, agenții de încasare a
creanțelor, colectarea chiriilor, transfer electronic
de fonduri, analiză financiară, consultații în
domeniul financiar, managementul financiar
al plăților de rambursare pentru alte
persoane, servicii de finanţare, servicii de
investiţii, evaluări financiare de proprietăți
imobiliare, estimări financiare pentru costuri
de reparații, management financiar, servicii
fiduciare, consultanță în domeniul asigurărilor,
administrare de clădiri cu locuințe.

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială şi design industrial, servicii
de consultanță în materie de tehnologie a
informației, consultanță în domeniul tehnologiei
telecomunicațiilor, în materie de design web,
inginerie, digitalizarea documentelor (scanare),
stocarea electronică a datelor, audit în
domeniul energiei, expertize tehnice, crearea și
întreținerea site -urilor web pentru terți, design
grafic, planificare urbanistică, efectuare de studii
de proiecte tehnice, consultanță tehnologică,
inchirierea de programe informatice. servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, furnizarea de solutii
digitale, tehnoloogie blockchain.

───────

(210) M 2021 08063
(151) 10/11/2021
(732) INTERCORP HOLDINGS SA,

STR. SPATAR BREDA BUZESCU
1A, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

STO ARENA
BLOCKCHAIN BRIDGE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.04.01

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

clase:
9. Aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
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sunetului, imaginii sau datelor, suporturi de
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, computere și dispozitive periferice
pentru computere, programe de calcul, pachete
de software, pachete de software și software,
nedescărcabile, pentru utilizare în domeniul
digital.
36. Investirea fondurilor, servicii de garanție,
agenții imobiliare, agenții de încasare a
creanțelor, colectarea chiriilor, transfer electronic
de fonduri, analiză financiară, consultații în
domeniul financiar, managementul financiar
al plăților de rambursare pentru alte
persoane, servicii de finanţare, servicii de
investiţii, evaluări financiare de proprietăți
imobiliare, estimări financiare pentru costuri
de reparații, management financiar, servicii
fiduciare, consultanță în domeniul asigurărilor,
administrare de clădiri cu locuințe.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale, servicii de
cercetare industrială şi design industrial, servicii
de consultanță în materie de tehnologie a
informației, consultanță în domeniul tehnologiei
telecomunicațiilor, în materie de design web,
inginerie, digitalizarea documentelor (scanare),
stocarea electronică a datelor, audit în
domeniul energiei, expertize tehnice, crearea și
întreținerea site -urilor web pentru terți, design
grafic, planificare urbanistică, efectuare de studii
de proiecte tehnice, consultanță tehnologică,
inchirierea de programe informatice. servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, furnizarea de solutii
digitale, tehnoloogie blockchain.

───────

(210) M 2021 08064
(151) 10/11/2021
(732) CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL

ORADEA, STR.PRIMĂRIEI,
NR.3, ,JUDET BIHOR, ORADEA,
410209, BIHOR, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR, NR.12, AP.3,JUDET
MARAMURES, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

CSM ORADEA

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 24.09.01; 01.11.12; 26.11.12;
26.11.13; 29.01.01; 29.01.08

(591) Culori revendicate:rosu (RAL 2005),
albastru (RAL 5013)

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

35. Publicitate, servicii de vânzare de
echipamente sportive, vânzare materiale tipărite,
suveniruri sub formă de cadouri publicitare, cum
ar fi brelocuri, pixuri, brichete, căni, agende,
calendare, materiale de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2021 08065
(151) 10/11/2021
(732) HIGH A & M SECURITY, STR.

SAMUIL SAGOVICI, NR.54, ORAS
TIMISOARA, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

B-HIGH

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.01; 29.01.06

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

clase:
35. Gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, servicii de comenzi
online.
37. Instalare de echipamente de securitate și de
siguranță, instalare de dispozitive de securitate
pentru echipamente sub presiune, servicii
consultative privind instalarea de echipamente
de securitate și de siguranță, servicii de informații
referitoare la instalarea de sisteme de securitate,
servicii de informații referitoare la întreținerea
sistemelor de securitate, întreținere și reparare
de instalații de securitate, instalarea sistemelor
de securitate, instalare de sisteme de securitate,
instalare de aparate de securitate pentru case,
întreținere și service de alarme de securitate,
instalare de dispozitive de securitate pentru
vehicule.

───────

(210) M 2021 08066
(151) 10/11/2021
(732) SC METAV SA, STR. BIHARIA NR.

67-77, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ABOVE

(531) Clasificare Viena:
27.05.11; 27.05.17

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

35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, constructii de clădiri.

───────
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(210) M 2021 08067
(151) 10/11/2021
(732) HIGH A & M SECURITY, STR.

SAMUIL SAGOVICI, NR. 54,
JUDET TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

HIGH A & M SECURITY CCTV

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 29.01.13; 26.03.23

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

clase:
35. Gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, servicii de comenzi
online.
37. Instalare de echipamente de securitate și de
siguranță, instalare de dispozitive de securitate
pentru echipamente sub presiune, servicii
consultative privind instalarea de echipamente
de securitate și de siguranță, servicii de informații
referitoare la instalarea de sisteme de securitate,
servicii de informații referitoare la întreținerea
sistemelor de securitate, întreținere și reparare
de instalații de securitate, instalarea sistemelor
de securitate, instalare de sisteme de securitate,
instalare de aparate de securitate pentru case,
întreținere și service de alarme de securitate,
instalare de dispozitive de securitate pentru
vehicule.

───────

(210) M 2021 08068
(151) 10/11/2021
(732) TACTICAL FIELD SRL, STR.

MIHAI VITEAZUL NR. 13, JUDEȚ
SATU MARE, BABA NOVAC,
447022, SATU MARE, ROMANIA

(540)
TACTICAL FIELD

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

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.

───────

(210) M 2021 08069
(151) 10/11/2021
(732) MIHAI-BOGDAN UMANSCHI,

STR. MESTEACĂNULUI NR. 7,
JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
FATHER & SON

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

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

───────
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(210) M 2021 08070
(151) 10/11/2021
(732) DELLOS INTERNATIONAL

CO., LTD., 32-46, DWAENI-GIL,
HEUNG-EOP-MYEON, WONJU-
SI, GANGWON-DO, WONJU-SI,
REPUBLICA COREEA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN-
CONSILIERE IN PI SRL, STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR. 201,
CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, ET. 18, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 020276, ROMANIA

(540)

Dellos

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

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

clase:
29. Fructe în conservă, conserve de legume,
vinete (conservate), cartofi (conservați), cartofi
dulci (conservați), piper roșu (conservat),
germeni de fasole Mungo (bindaetteok),
morcovi (conservați), usturoi (conservat), ridichi
(conservate), varză chinezească (conservată),
ardei grași (conservați), salată verde
(conservată), trufe (conservate), ciuperci
de pin (conservate), spanac (conservat),
anghinare (conservată), varză (conservată),
ceapa (conservata), castraveți (conservați),
brusture (conservat), ginseng (conservat), perilla
(conservată), muguri de bambus (conservați),
germeni de fasole (conservați), roșii în conservă,
pastă de tomate la conservă, ceapă galeză
(conservată), pătrunjel (conservat), fasole verde
(conservată), cuișoare (conservate), tofu, lapte
din boabe de soia, fructe kaki (conservate),
curmale chinezești (conservate), căpșuni
(conservate), lămâi (conservate), pepeni galbeni

(conservați), gutuie chinezească (conservată),
mandarine (conservate): banane (conservate),
pere Bartlett (conservate), castane (conservate),
pere (conservate), piersici (conservate), mere
(conservate), caise (conservate), pepeni
verzi (conservați), avocado (conservat), pere
asiatice (conservate), cireșe (conservate),
portocală (conservată), nuci de gingko
(conservate), prune (conservate), grapefruit
(conservat), semințe de pin (conservate),
pepeni orientali (conservați), kiwi (conservat),
ananași (conservați), papaia (conservată),
struguri (conservați), nuci (conservate), ouă,
lapte fermentat, lapte praf (cu excepția celui
pentru copii), lapte bătut, lapte de capră, lapte
de oaie, lapte deshidratat, iaurt, lapte, băuturi
pe bază de bacterii din acid lactic, băuturi pe
bază de acid lactic, zer, brânză, chefir (băutură
din lapte), lapte condensat, kumis (băutură din
lapte), smântână, frișcă, unt, cremă de unt,
anșoa (nu vii), caracatiță (nu vie), creveti (nu vii),
somon (nu viu), calmari (nu vii).
32. Nectar de fructe (fără alcool), suc de
portocale, sucuri de mere (băuturi), băuturi
pe bază de suc de ananas, băuturi cu suc
de struguri, suc de tomate (băutură), sucuri
de mango, sucuri de pere, suc de banane,
suc de căpșuni, sucuri de piersici, amestec
de sucuri (băuturi), sucuri de cireșe, suc de
guava, sucuri de aloe, ape minerale (băuturi),
extracte din hamei pentru fabricarea berii, nectar
de orez nefiind înlocuitori de lapte (băuturi),
prafuri utilizate la prepararea băuturilor pe
bază de fructe, extracte din fructe, lapte de
arahide nefiind înlocuitori de lapte (băuturi
nealcoolice), limonade, siropuri pentru limonadă,
sucuri de mandarine, prafuri pentru prepararea
băuturilor efervescente, pastile pentru băuturi
gazoase, nectar de fructe (fără alcool), băuturi
aperitive fără alcool, cocktailuri (nealcoolice),
băuturi nealcoolice (soda pop), apă Seltzer, apă
gazoasă, sirop de migdale, lapte de migdale
nefiind înlocuitori de lapte ( băutură), băuturi
izotonice, suc de portocale, băuturi pe bază de
zer, Sarsaparilla (băutură nealcoolică), șerbeturi
(băuturi), pudră de ginseng, extract de ginseng,
sucuri de ginseng (băuturi), băutură răcoritoare
din ghimbir, sirop de cafea, sirop de cola, apă
gazoasă (sifon), produse pentru fabricarea de
sifon, must de struguri, apă îmbuteliată, apă
minerală (băuturi), bere, must de bere, bere
brună, bere sintetică, bere neagră.

───────
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(210) M 2021 08071
(151) 10/11/2021
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)
Lactogen

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

5. Medicamente, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz medical, vitamine si
preparate pe baza de vitamine.

───────

(210) M 2021 08072
(151) 10/11/2021
(732) CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL

ORADEA, STR. PRIMĂRIEI NR.3
JUDEȚ BIHOR, ORADEA, 410209,
BIHOR, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUDEȚ
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

F.C. BIHOR ORADEA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 24.01.05; 21.03.01

(591) Culori revendicate:roșu (RAL 2005),
albastru (RAL 5005)

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

35. Publicitate, vânzare echipamente sportive,
vânzare materiale tipărite, vânzare suveniruri
sub formă de cadouri publicitare, cum ar
fi brelocuri, pixuri, brichete, căni, agende,
calendare, materiale de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2021 08073
(151) 10/11/2021
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)
Lactozen

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

5. Medicamente, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz medical, vitamine si
preparate pe baza de vitamine.

───────

(210) M 2021 08074
(151) 10/11/2021
(732) ALA'A ABU SAQER,

STR.CRISTEA MATEESCU ,
NR. 7 BL.T15A, SC.1, ET.2,
AP10, SECTOR 2, BUCURESTI ,
ROMANIA

(540)
MAGIC BULLET
NUTRIBULLET

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

21. Storcătoare neelectrice pentru sucuri de
fructe.
35. Publicitate, servicii de comert online.

───────

(210) M 2021 08075
(151) 10/11/2021
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)
Lactafort

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

5. Medicamente, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz medical, vitamine si
preparate pe baza de vitamine

───────

(210) M 2021 08076
(151) 10/11/2021
(732) COMPLEX APICOL VECESLAV

HARNAJ S.A., B-DUL FICUSULUI
NR.42, SECTOR 1, BUCURESTI,
13975, ROMANIA

(540)
APISTIM

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

31. Hrană și băuturi pentru animale
───────

(210) M 2021 08077
(151) 10/11/2021
(732) UAB FURNITURE1,

KONSTITUCIJOS PR. 21A,
VILNIUS, 08130, LITUANIA

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

(540)
mobilier1

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Servicii de comerț de mobilier cu ridicata și
cu amănuntul, servicii de vanzare de mobilier cu
ridicata și cu amanuntul, servicii de comerț de
mobilier on-line, servicii de vânzare de mobilier
on-line.

───────

(210) M 2021 08078
(151) 10/11/2021
(732) INTERTOY ZONE, STR.

CĂMINULUI NR 6, SECTOR 2 ,
BUCURESTI, 021742, ROMANIA

(540)

NORIEL AVENTURA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.18; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis, verde, galben deschis,
gri, alb

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

28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2021 08079
(151) 10/11/2021
(732) DR. PHYTO S.R.L., STRADA

NADEȘ 40 D, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETESTI 11, BLOC F1, SC. C, ET.
1, AP. 26, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
COLISOL

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

5. Preparate si articole medicinale si veterinare,
preparate si materiale de diagnostic, suplimente
alimentare si preparate dietetice, preparate si
articole sanitare

───────

(210) M 2021 08080
(151) 10/11/2021
(732) DR. PHYTO S.R.L., STR.

NADEȘ NR. 40 D, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETESTI NR. 11, BLOC F1, SC.
C, ET. 1, AP. 26, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
ANSIOSOL

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

5. Preparate şi articole medicinale şi veterinare,
preparate şi materiale de diagnostic, suplimente
alimentare şi preparate dietetice, preparate şi
articole sanitare.

───────
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(210) M 2021 08081
(151) 10/11/2021
(732) DR. PHYTO S.R.L., STR.

NADEȘ NR. 40 D, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETESTI NR.11, BLOC F1, SC.
C, ET. 1, AP. 26, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
FORTIMMUNO BY DR. PHYTO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate şi articole medicinale şi veterinare,
preparate şi materiale de diagnostic, suplimente
alimentare şi preparate dietetice, preparate şi
articole sanitare.

───────

(210) M 2021 08082
(151) 10/11/2021
(732) DR. PHYTO S.R.L., STR.

NADEȘ NR. 40 D, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETESTI NR.11, BLOC F1, SC.
C, ET. 1, AP. 26, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
LARISOL BY DR. PHYTO

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

5. Preparate şi articole medicinale şi veterinare,
preparate şi materiale de diagnostic, suplimente
alimentare şi preparate dietetice, preparate şi
articole sanitare.

───────

(210) M 2021 08083
(151) 10/11/2021
(732) DR. PHYTO S.R.L., STR.

NADEȘ NR. 40 D, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BLOC F1, SC.
C, ET. 1, AP. 26, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
RINOSOL BY DR. PHYTO

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

5. Preparate și articole medicinale și veterinare,
preparate și materiale de diagnostic, suplimente
alimentare și preparate dietetice, preparate și
articole sanitare.

───────

(210) M 2021 08084
(151) 10/11/2021
(732) DR. PHYTO S.R.L., STR. NADEȘ

NR. 40D, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR.11, BLOC F1, SC.
C, ET. 1, AP. 26, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
TUSSOSOL BY DR. PHYTO

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

5. Preparate și articole medicinale și veterinare,
preparate și materiale de diagnostic, suplimente
alimentare și preparate dietetice, preparate și
articole sanitare.

───────
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(210) M 2021 08085
(151) 10/11/2021
(732) DR. PHYTO S.R.L., STRADA

NADEȘ NR. 40 D, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETESTI 11, BLOC F1, SC. C, ET.
1, AP. 26, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
VIROSOL BY DR. PHYTO

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

5. Preparate si articole medicinale si veterinare,
preparate si materiale de diagnostic, suplimente
alimentare si preparate dietetice, preparate si
articole sanitare.

───────

(210) M 2021 08086
(151) 10/11/2021
(732) DR. PHYTO S.R.L., STRADA

NADEȘ NR.40 D, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETESTI 11, BLOC F1, SC. C, ET.
1, AP. 26, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
VITASOL BY DR. PHYTO

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

5. Preparate si articole medicinale si veterinare,
preparate si materiale de diagnostic, suplimente
alimentare si preparate dietetice, preparate si
articole sanitare.

───────

(210) M 2021 08087
(151) 10/11/2021
(732) DR. PHYTO S.R.L., STRADA

NADEȘ NR. 40 D, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETESTI 11, BLOC F1, SC. C, ET.
1, AP. 26, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
ACNESEPT BY DR. PHYTO

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

3. Creme pentru curatarea si ingrijirea corpului,
creme de masaj de uz cosmetic, unguente de
uz cosmetic, creme de uz cosmetic pe baza de
uleiuri esentiale.

───────

(210) M 2021 08088
(151) 10/11/2021
(732) SC CHOCOLAT CENTER SRL,

STR.PROFESOR ION BOGDAN
NR.19, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Chocolat SALON

(531) Clasificare Viena:
27.05.01
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Masaj, masaj thailandez, masaj shiatsu,
masaj și masaj shiatsu terapeutic, masaj
tradițional japonez, masaj cu pietre calde,
servicii de coafor, servicii de coafor pentru
copii, servicii de coafor de lux, servicii de
coafor pentru personalul armatei, servicii de
salon de coafor pentru femei, servicii de
coafor pentru bărbați, servicii de frizerie,
servicii de frizerie pentru bărbați, servicii
de pedichiură, servicii de manichiură și
de pedichiură, servicii de îngrijire cosmetică
a corpului furnizate de stațiunile balneo-
climaterice de tratament, servicii de îngrijire
cosmetică a corpului furnizate de stațiunile
balneo-climaterice, electroliză cosmetică pentru
îndepărtarea părului, îngrijire cosmetică pentru
persoane, servicii de cosmetică, tratamente
cosmetice pentru păr, tratamente terapeutice
pentru față, tratamente terapeutice pentru corp,
tratamente cosmetice pentru ten, tratamente
cosmetice pentru corp, tratamente cosmetice
de umplere prin injecție, servicii de tratamente
cosmetice pentru față și pentru corp, servicii
de tratamente medicale oferite de un centru
spa, servicii de tratamente cosmetice pentru
corp, față și păr, servicii de tratamente
medicale oferite de clinici și spitale, servicii
de tratamente de înfrumusețare,în special
pentru gene, servicii de consultanță cu privire
la tratamentele de înfrumusețare, servicii
consultative și consultanță privind utilizarea
de tratamente non-chimice pentru agricultura
și horticultura durabilă, spălarea părului cu
șampon, servicii de frumusețe oferite de un
centru spa, servicii de epilare, servicii personale
de epilare, servicii de epilare cu laser, servicii
de epilare a sprâncenelor cu ață, servicii de
epilare corporală cu ceară pentru persoane,
servicii de consultanță cu privire la epilarea
corporală, servicii de vopsit gene, servicii de
întors genele, servicii pentru extensii de gene,
servicii de vopsire a genelor.

───────

(210) M 2021 08089
(151) 10/11/2021
(732) TOTAL ONE CONSTRUCT SRL,

STRADA LEONARDO MURIALDO,
NR. 13, CAMERA 1, JUDETUL
ILFOV, POPESTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

EVIA

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.02; 26.11.03;
26.11.09; 26.11.06

(591) Culori revendicate:verde, albastru
inchis

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

36. Afaceri imobiliare, promovare (finantare)
de proiecte imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare şi de imobile, închiriere de
apartamente, servicii imobiliare, servicii de
achiziții imobiliare, asistență în domeniul
achizițiilor imobiliare, servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare, servicii de
constructii, si anume pregatire financiara a
proiectelor de constructii, curtaj în proprietăţi
imobiliare, dezvoltare de concepte de utilizare
pentru imobile din punct de vedere financiar,
gestionarea proprietăţilor (imobiliare), servicii
privind afaceri imobiliare, afaceri financiare,
monetare, imobiliare, servicii financiare privind
proprietăţile imobiliare, servicii de închiriere cu
opțiune de cumpărare, servicii de gestiune a
investiţiilor imobiliare, servicii de consultanţă
privind proprietăţiile imobiliare, servicii de
investiţii în proprietăţi imobiliare, servicii de
administrare de bunuri imobiliare, servicii
financiare privind proprietăţile imobiliare şi
clădirile, servicii de căutare de proprietăţi
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imobiliare naţionale, servicii de consiliere privind
evaluarea proprietăţilor imobiliare, servicii
de cercetare privind selectarea proprietăţilor
imobiliare, servicii de consiliere privind
deţinerea de proprietăţi imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare şi a
proprietăţilor, servicii de cesiune de contracte
de închiriere a proprietăţilor imobiliare, servicii
de asigurări cu privire la bunuri imobiliare,
servicii financiare pentru achiziţionarea de
proprietăţi imobiliare, administrare de clădiri cu
apartamente, închirieri de apartamente şi birouri,
închirieri de apartamente, închirieri de locuinţe
(apartamente), finanţare imobiliară, investiţii
imobiliare, gestiunea imobilelor, consultanţă
imobiliară, dezvoltări imobiliare, managementul
proprietăţilor imobiliare, multiproprietăţi în
domeniul imobiliar, servicii de cesiune de
contracte de închiriere a proprietăților imobiliare,
servicii de administrare de imobile, și anume
servicii de închirieri, estimare a bunurilor
imobiliare și finanțare, servicii de agentii
imobiliare.
37. Servicii de constructii, construirea de
zone rezidențiale, servicii de construcție de
proprietăți rezidențiale, servicii de constructie
de proprietati si cladiri nerezidentiale,
servicii de construcții de clădiri rezidențiale,
consultanță privind construcția de clădiri
și de proprietati rezidențiale, servicii de
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
promovare (construire) de proiecte imobiliare,
servicii de antreprenoriat, si anume realizarea
proiectelor de constructie, informaţii în
domeniul construcţiilor, curatarea terenurilor
pentru constructii, nivelarea terenurilor pentru
constructii, constructii de cladiri de apartamente.

───────

(210) M 2021 08090
(151) 10/11/2021
(732) ROGVAIV ABSOLUT S.R.L.,

BULEVARDUL UNIRII, BL. 13A,
ET. 3, AP. 14, JUDETUL BUZAU,
BUZAU, BUZĂU, 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)

rogvaiv ABSOLUT NATURAL

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.02; 05.03.13

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

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

29. Dulcețuri, fructe preparate, pastă de fructe,
cremă de fructe, piureuri de fructe, fructe
conservate, conserve de fructe, fructe în
conservă, fructe feliate, la conservă, fructe la
borcan, jeleuri de fructe , legume procesate,
legume conservate, conserve de legume,
jeleuri de legume, jeleuri, dulcețuri, paste
de fructe și legume, gemuri, gemuri din
fructe, marmelada din fructe, fructe și legume
conservate, congelate, uscate și fierte, legume
conservate (în ulei), legume congelate, legume
gătite, legume uscate, legume sărate, legume
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în saramură, conserve cu legume, chipsuri
de legume, mâncăruri cu legume preparate,
produse tartinabile pe bază de legume, fructe
deshidratate, fructe, gătite, fructe congelate,
fructe uscate, cipsuri din fructe, fructe conservate
în alcool, jeleuri comestibile, compoturi, paste
de fructe și legume, mâncăruri preparate din
înlocuitori de pește, mâncăruri gătite constând
în principal din legume, supe de legume, salate
de legume, burgeri din legume, antreuri pe
bază de legume, produse lactate și înlocuitori,
uleiuri și grăsimi comestibile, înlocuitori de
carne, înlocuitori de brânză, înlocuitori de ouă,
înlocuitori de lapte, înlocuitori de carne de
pasăre, înlocuitori de lapte pe bază de plante,
înlocuitori de carne pe bază de legume, produse
din legume preparate, cârnați vegetali, pateuri
vegetale tartinabile, pateu vegetal tartinabil,
extracte vegetale pentru alimente, alimente
preparate care constau în principal din înlocuitori
de carne, proteină vegetală texturată formată
pentru utilizare ca înlocuitor de carne, extracte
din legume pentru gătit.
32. Băuturi nealcoolice, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, sucuri,
sucuri de legume (băuturi), sucuri de aloe vera,
sucuri de fructe organice, amestec de sucuri
de fructe, concentrate de sucuri de fructe,
sucuri de fructe utilizate ca băuturi, sucuri
din concentrat de fructe (băuturi nealcoolice),
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de fructe,
băuturi nealcoolice care conțin sucuri de legume,
băuturi din fructe și sucuri de fructe, băuturi pe
bază de sucuri de legume verzi, băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, bauturi
constand dintr-un amestec de fructe si sucuri de
legume, băuturi din legume, băuturi nealcoolice
cu suc de legume, băuturi de fructe, sucuri de
fructe utilizate ca băuturi.

───────

(210) M 2021 08092
(151) 10/11/2021
(732) FICOSTA SYNTEZ EAD,

BULEVARD MADARA NR. 48,
SHUMEN, BULGARIA

(740) DRAKOPOULOS IP SERVICES
SRL, STR. LUNEI NR. 5, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 030167, ROMANIA

(540)

Mr. Stix

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.06; 09.03.13

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

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

29. Găluște din cartofi, fulgi de cartofi, cartofi
procesați, gustări din cartofi, chipsuri de cartofi.

───────
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(210) M 2021 08093
(151) 10/11/2021
(732) CS ANALITIQS SRL, STRADA

OLTULUI NR. 8, MANSARDĂ
M1-M2, SCARA A, AP. 22, JUD.
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

1MINUS1

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 27.07.01;
27.07.04

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

9. Software, programe de calculator de orice
tip, indiferent de suportul de înregistrare
sau difuzare, programe înregistrate pe
suport magnetic sau descarcate dintr-o
reţea informatică externă, aplicatii software
descărcabile, programe descărcabile pentru
prelucrarea datelor.
35. Servicii de prelucrare de date, prelucrare
automata de date, consultanta privind
prelucrarea datelor, activitati conexe prelucrarii
datelor, introducerea de date si prelucrarea de
date, servicii de contabilitate, servicii de audit
comercial, audit financiar, servicii de consultanta
fiscala (contabilitate), servicii de consultanta in
afaceri, servicii de consultanta in management,
servicii de furnizare si management a fortei
de munca, servicii de secretariat, activitati
combinate de secretariat, servicii de fotocopiere,
servicii de reproducere a documentelor, servicii
de pregatire a documentelor, alte activitati
specializate de secretariat, servicii audit,

înregistrări contabile, pregătire taxe, planificare,
servicii de conformitate şi consultanţă,
servicii consultanţă-management, servicii de
consultanţă şi îndrumare în managementul
afacerilor sau funcţie de comerţ ale companiilor
industriale şi comerciale., servicii pentru
asistenţă şi consultanţă pentru organizarea şi
managementul afacerilor, servicii referitoare la
cercetare, piaţă si sondare a opiniei publice,
servicii suport pentru intreprinderi, servicii de
contractare, pe baze temporare, a personalului,
servicii de plasare de forta de munca temporară.
36. Administrare de bunuri imobiliare şi de
imobile, închiriere de apartamente, închirieri
de birouri, închirieri de locuinţe (apartamente),
servicii de administrare de imobile, și anume
servicii de închirieri sau subinchirieri a bunurilor
propria sau inchiriate, servicii de consultanta
fiscala (nu contabilitate), servicii, planificare,
consultanţă şi management financiar, servicii
financiare, servicii de consultanță financiară,
cercetare financiară şi economică în realizarea
beneficiilor, întrerupere afaceri, determinare
pierderi.
41. Invatamant, alte forme de invatamant,
servicii educative si de instruire, servicii de
pregatire profesionala pentru intreprinderi.
42. Proiectare de software, dezvoltare de
software, realizare a soft-ului la comanda,
dezvoltare de software la comanda, servicii de
consultanta in tehnologia informatiei, servicii
de informare privind tehnologia informatiei,
servicii privind tehnologia informatiei, creare,
intretinere si servicii de administrare a paginilor
web, activitati conexe administrarii paginilor
web, servicii profesionale, stiintifice si tehnice,
servicii profesionale, tehnice şi consultanţă în
domeniul sistemelor de informaţii şi hardware
de calculator, software de calculator şi sisteme
integrate, proiectare conform specificaţiilor
clientelei şi dezvoltare software şi sisteme
de calculator, servicii de consultanţă şi
îndrumare referitoare la sisteme de informaţii
telecomunicaţii, servicii de elaborare pentru
imprimarea codurilor de bare.

───────
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(210) M 2021 08094
(151) 10/11/2021
(732) EUGEN-CODRUŢ KEGHEŞ, STR.

PESCĂRUȘULUI NR. 6, JUD.
ILFOV, PANTELIMON, ILFOV,
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)

EL CIOLĂNESCU

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 25.01.09; 02.01.01; 02.01.23;
05.09.06; 08.05.02

(591) Culori revendicate:crem, roșu, roz,
galben, portocaliu, mov, verde, maro,
albastru, gri, negru, ab

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

29. Carne, carne procesată, carne afumată,
carne tocată, carne proaspătă, carne
conservată, carne preparată, carne feliată, carne
ambalată, carne și produse din carne, carne
pentru cârnați, produse din carne preparate,
produse din carne sub formă de hamburgeri,
carne de porc, produse din carne procesată,
cârnaţi, slanina, mezeluri, salam, pastramă,
specialități afumate: kaizer, costiță, șuncă,
piept, bacon, mușchi, ceafă, cotlet, pastă de

carne, pateuri din carne, aspic de carne, ficat,
măruntaie, bucăți de carne, carne de vită, carne
de mânzat, carne de pasăre, carne de oaie.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor:
carne, carne procesată, carne afumată, carne
tocată, carne proaspătă, carne conservată,
carne preparată, carne feliată, carne ambalată,
carne și produse din carne, carne pentru
cârnați, produse din carne preparate, produse
din carne sub formă de hamburgeri, carne
de porc, produse din carne procesată, cârnaţi,
slanina, mezeluri, salam, pastramă, specialități
afumate: kaizer, costiță, șuncă, piept, bacon,
mușchi, ceafă, cotlet, pastă de carne, pateuri din
carne, aspic de carne, ficat, măruntaie, bucăți
de carne, carne de vită, carne de mânzat,
carne de pasăre, carne de oaie (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 corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul referitoare
la carne, carne procesată, carne afumată, carne
tocată, carne proaspătă, carne conservată,
carne preparată, carne feliată, carne ambalată,
carne și produse din carne, carne pentru cârnați,
produse din carne preparate, produse din carne
sub formă de hamburgeri, carne de porc,
produse din carne procesată, cârnaţi, slanina,
mezeluri, salam, pastramă, specialități afumate:
kaizer, costiță, șuncă, piept, bacon, mușchi,
ceafă, cotlet, pastă de carne, pateuri din carne,
aspic de carne, ficat, măruntaie, bucăți de carne,
carne de vită, carne de mânzat, carne de pasăre,
carne de oaie, servicii de vânzare cu ridicata
si amănuntul online referitoare la carne, carne
procesată, carne afumată, carne tocată, carne
proaspătă, carne conservată, carne preparată,
carne feliată, carne ambalată, carne și produse
din carne, carne pentru cârnați, produse din
carne preparate, produse din carne sub formă
de hamburgeri, carne de porc, produse din carne
procesată, cârnaţi, slanina, mezeluri, salam,
pastramă, specialități afumate: kaizer, costiță,
șuncă, piept, bacon, mușchi, ceafă, cotlet, pastă
de carne, pateuri din carne, aspic de carne,
ficat, măruntaie, bucăți de carne, carne de vită,
carne de mânzat, carne de pasăre, carne de
oaie, informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la carne, carne procesată, carne afumată, carne
tocată, carne proaspătă, carne conservată,
carne preparată, carne feliată, carne ambalată,
carne și produse din carne, carne pentru cârnați,
produse din carne preparate, produse din carne
sub formă de hamburgeri, carne de porc,
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produse din carne procesată, cârnaţi, slanina,
mezeluri, salam, pastramă, specialități afumate:
kaizer, costiță, șuncă, piept, bacon, mușchi,
ceafă, cotlet, pastă de carne, pateuri din carne,
aspic de carne, ficat, măruntaie, bucăți de carne,
carne de vită, carne de mânzat, carne de pasăre,
carne de oaie, reclama, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administratie comerciala,
lucrari de birou in legatura cu carne, carne
procesată, carne afumată, carne tocată, carne
proaspătă, carne conservată, carne preparată,
carne feliată, carne ambalată, carne și produse
din carne, carne pentru cârnați, produse din
carne preparate, produse din carne sub formă
de hamburgeri, carne de porc, produse din carne
procesată, cârnaţi, slanina, mezeluri, salam,
pastramă, specialități afumate: kaizer, costiță,
șuncă, piept, bacon, mușchi, ceafă, cotlet, pastă
de carne, pateuri din carne, aspic de carne,
ficat, măruntaie, bucăți de carne, carne de vită,
carne de mânzat, carne de pasăre, carne de
oaie, informatii despre vanzarea de produse,
prezentate sub forma unui ghid de comenzi
online, cu functie de cautare, cu privire la
carne, carne procesată, carne afumată, carne
tocată, carne proaspătă, carne conservată,
carne preparată, carne feliată, carne ambalată,
carne și produse din carne, carne pentru cârnați,
produse din carne preparate, produse din carne
sub formă de hamburgeri, carne de porc,
produse din carne procesată, cârnaţi, slanina,
mezeluri, salam, pastramă, specialități afumate:
kaizer, costiță, șuncă, piept, bacon, mușchi,
ceafă, cotlet, pastă de carne, pateuri din carne,
aspic de carne, ficat, măruntaie, bucăți de carne,
carne de vită, carne de mânzat, carne de pasăre,
carne de oaie, servicii de informatii comerciale
furnizate online prin internet sau o retea globala
de calculatoare, cu privire la carne, carne
procesată, carne afumată, carne tocată, carne
proaspătă, carne conservată, carne preparată,
carne feliată, carne ambalată, carne și produse
din carne, carne pentru cârnați, produse din
carne preparate, produse din carne sub formă
de hamburgeri, carne de porc, produse din carne
procesată, cârnaţi, slanina, mezeluri, salam,
pastramă, specialități afumate: kaizer, costiță,
șuncă, piept, bacon, mușchi, ceafă, cotlet, pastă
de carne, pateuri din carne, aspic de carne, ficat,
măruntaie, bucăți de carne, carne de vită, carne
de mânzat, carne de pasăre, carne de oaie.

───────

(210) M 2021 08095
(151) 10/11/2021
(732) SC BRADET SRL, SAT BRADETU,

JUD. ARGEȘ, COMUNA
BRADULET, ARGEȘ, ROMANIA

(740) LOYAL PARTNERS API SRL,
STRADA PORTULUI NR.23,
NAVROM RIVER,ETAJ 3,CAM 302,
JUD. GALAȚI, GALAȚI, 800025,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

Bio DE BRĂDET

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 26.05.04; 05.03.11; 05.03.13

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

clase:
29. Extracte din carne, fructe şi legume
conservate,congelate, uscate şi fierte, carne,
peşte,păsări şi vânat, jeleuri, dulceturi,
compoturi, uleiuri şi grăsimi comestibile., ouă,
lapte şi produse lactate, băuturi care au o bază
de lapte, băuturi din lapte, băuturi din lapte
care conţin fructe, lapte şi produse lactate din
lapte, băuturi obţinute din sau conţinând lapte
proaspăt sau prelucrat, băuturi care conţin cafea
sau cacao pe bază de lapte.
30. Orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, paine, produse de patiserie şi cofetărie,
înghetată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
drojdie, praf de copt, gheată., sare, muştar, otet,
sosuri (condimente), mirodenii, băuturi pe bază
de cafea cu lapte sub forma de sana, băuturi pe
bază de cafea sau cacao cu lapte, cappuccino
cu lapte, băuturi pe bază de cafea, predominând
cafeaua în amestec cu lapte, latte-macchiato cu
lapte, băuturi pe bază de cafea cu lapte prelucrat.

───────
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(210) M 2021 08096
(151) 10/11/2021
(732) MARIO STAR SRL, BD.

FERDINAND NR. 94, BL. F19 B,
SC. B, PARTER, CAM.1, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA, STR.
FĂGETULUI NR. 144, BL. ST 2,
SC. B, AP. 46, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)
GALAXY BET CASINO

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

41. Activităţi de jocuri de noroc, pariuri sportive,
servicii specifice cazinourilor, administrarea de
cazinouri şi de saloane de pariuri şi de jocuri
de noroc, administrarea de case de pariuri,
organizarea de jocuri de noroc, organizarea de
jocuri de noroc prestate online, organizarea de
jocuri pe bani, organizarea de loterii, organizarea
de cluburi de noapte.

───────

(210) M 2021 08097
(151) 10/11/2021
(732) LAURA RUDNYANSZKY, STR.

VASILE ALECSANDRI 1 BIS, VILA
22, JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI,
032355, ILFOV, ROMANIA

(540)
Conacul Rudnyánszky

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

37. Conservarea clădirilor, restaurarea clădirilor,
consolidare de clădiri, renovare de clădiri,
restaurări specializate de clădiri, renovarea
și repararea clădirilor, renovarea interioară a
clădirilor, renovarea și restaurarea clădirilor.

41. Servicii oferite de muzee, administrarea
muzeelor, servicii oferite de parcuri de distracție
și tematice, târguri, grădini zoologice și muzee.
43. Cazare temporară, servicii de cazare
temporară, furnizare de cazare temporară,
servicii de ospitalitate (cazare), servicii de cazare
hotelieră, servicii de cazare pentru reuniuni,
organizare de cazare pentru turiști, agenții
de cazare (hoteluri, pensiuni), furnizare de
cazare pentru vacanțe, servicii de cazare pentru
evenimente, furnizare de cazare temporară
pentru oaspeți, rezervare pe internet de cazare
temporară, închirieri de spații de cazare
temporară, servicii oferite de tabere de vacanță
(cazare), rezervare de locuri de cazare pentru
vacanțe, organizare de locuri de cazare pentru
vacanțe, servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, furnizare
de cazare temporară în case de vacanță, servicii
de cazare cu mic dejun inclus.

───────

(210) M 2021 08098
(151) 10/11/2021
(732) DR. PHYTO S.R.L., STRADA

NADEȘ 40 D, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETESTI 11, BLOC F1, SC. C, ET.
1, AP. 26, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
ACNESOL

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

3. Unguente de uz cosmetic, creme de uz
cosmetic pe baza de uleiuri esentiale, creme
pentru curatarea si îngrijirea corpului, creme de
masaj de uz cosmetic.

───────
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(210) M 2021 08099
(151) 10/11/2021
(732) EPISKIN STUDIO, STR.

PROFESOR ION ANGELESCU,
NR. 32A, JUDEŢ ARGEŞ, PITESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

EPISKIN STUDIO

(531) Clasificare Viena:
02.03.05; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru inchis, turcoaz

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

44. Servicii de epilare, servicii personale de
epilare, servicii de epilare cu laser, servicii de
epilare a sprâncenelor cu ață, servicii de epilare
corporală cu ceară pentru persoane, servicii
de consultanță cu privire la epilarea corporală,
servicii de îngrijire corporală.

───────

(210) M 2021 08100
(151) 10/11/2021
(732) AUTO SERVICE IULIUS SRL,

STR INTERIOARA 4 NR.2, JUDEŢ
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR FAGETULUI 144,
BL.ST2,SC.B,ET.5,AP.46, JUDEŢ
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

IULIUS SERVICE AUTO

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 27.05.01; 27.05.17

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

37. Servicii de instalare și de reparații, servicii de
reparatii auto.

───────
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(210) M 2021 08101
(151) 10/11/2021
(732) LAURA RUDNYANSZKY, VASILE

ALECSANDRI 1 BIS, VILA 22,
JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI,
032355, ILFOV, ROMANIA

(540)
Conacul Thoroczkay-

Rudnyánszky
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lucrări de artă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
brutărie.
43. Cazare temporară, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară.

(210) M 2021 08102
(151) 10/11/2021
(732) TRADEX - TRANSFER

(540)

TradeX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.13.25

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

9. Software descărcabil pentru transferul
afacerilor.
35. Analiza afacerilor comerciale, evaluarea
oportunitatilor de afaceri, consultanta in afaceri,
analiza tendintelor de afaceri, consiliere in
afaceri privind achizitiile, consultatii cu privire
la cesionarea afacerilor, promovarea afacerilor,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terti, intermediere de contracte comerciale si
economice pentru terţi.
36. Servicii de brokeraj, consultanta financiara
privind cumpararea si vanzarea de afaceri.
41. Cursuri de brokeraj de afaceri.
42. Elaborare de software pentru transferul
afacerilor.
45. Servicii de consultanta juridica pentru
afaceri.

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUDEŢ BRAŞOV, BRASOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

AFACERI SRL, STR. MIHAIL
KOGĂLNICEANU, NR. 18-20, BL.
1K, SC. D, BIROUL 37, JUDEŢ
BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

───────

───────
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