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Cereri Mărci publicate în 19/08/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)

2 M 2021 05922 12/08/2021 LA CASA ANDA & STEF SRL Pizzerie La John Restaurant

3 M 2021 05923 12/08/2021 ADRIAN DORU GHIȚĂ ARMONIA B G J R L

4 M 2021 05924 12/08/2021 BIBORTENI AQUA SRL Biborțeni Bățani Apă minerală
naturală carbogazificată FORTE

5 M 2021 05925 12/08/2021 SC HEALTHYLICIOUS SRL Healthylicious

6 M 2021 05926 12/08/2021 BIBORTENI AQUA SRL Biborțeni Bățani Apă minerală
naturală PLATĂ

7 M 2021 05927 12/08/2021 RADU CĂTĂLIN PETREA THE BikeHub LIFESTYLE
MOBILITY

8 M 2021 05928 12/08/2021 ANNOUI COSM SRL INFINITE Skincare

9 M 2021 05929 12/08/2021 ELENA-ANA ALBU Light Quartet

10 M 2021 05930 12/08/2021 RODBUN GRUP SA Fertillia Semințe pentru România

11 M 2021 05931 12/08/2021 MEDSTREAM SRL MEDSTREAM

12 M 2021 05932 12/08/2021 COSMO PHARM SRL Inspired by nature, created by
Cosmo Pharm

13 M 2021 05933 12/08/2021 GOYA DEVELOPMENT SRL goya

14 M 2021 05934 12/08/2021 CATERING&EVENTS
LOGISTICS S.R.L

Crama Trei Conace

15 M 2021 05935 12/08/2021 GOYA DEVELOPMENT SRL goya

16 M 2021 05936 12/08/2021 FIRST IT BUSINESS
SOLUTIONS SOFTWARE SRL

FIRST IT

17 M 2021 05937 12/08/2021 GOYA DEVELOPMENT SRL GOYA

18 M 2021 05938 12/08/2021 GOYA DEVELOPMENT SRL Nu o casa, ci aCASA!

19 M 2021 05939 12/08/2021 FUNDAŢIA SCHOOL FOR
EUROPE

Royal School in Transylvania

20 M 2021 05940 12/08/2021 SC POMADRA SRL BioReca

21 M 2021 05942 12/08/2021 PANFIL CONSULT SRL DOPPIO AND JULIET

22 M 2021 05943 12/08/2021 OCEAN FISH SRL Fabrica de Sushi by Ocean Fish

23 M 2021 05944 12/08/2021 ELENA DIANA LITINSCHI
VIOLETA BRAGUTA
ALICE CORINA IORDACHE

Gradinita Kidality

1 M 2021 05902 11/08/2021 GROENLANDA SERV SRL GR ENLANDA All about fish and
seafood
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 05945 12/08/2021 S.C. UNIDOOS PARA LA

MUSICA SRL
Margo Jungle
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SOMEȘUL RECE, NR. 95, ET. 5,
AP. 27. SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL,
STR. GRIVITA 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

GR ENLANDA All
about fish and seafood

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

clase:
29. Produs tartinabil pe bază de fructe de mare,
produs tartinabil pe bază de pește, produs
tartinabil pe bază de pește afumat, abalone
(moluște), nu vii, alimente refrigerate constând
în principal din pește, alimente refrigerate
din pește, anșoa, nu vii, aperitive congelate
constând în principal din fructe de mare, batoane
de pește file, biban de ocean (nu viu), bibani,
nu vii, calcani, nu vii, calmar preparat, calmar
uscat, capelin, nu viu, caracatiță (cu excepția
celei vii), caras, nu viu, carne de crab, carne
de pește uscată, cârnați de pește, carne de
scoici uscată, carne uscată de melci de mare,
carne uscată de scoici bivalve, caviar, caviar
de somon, caviar negru, chiftele din pește, cod
(cu excepția celui viu), conserve de fructe de
mare, conserve de pește, crab, crab marinat în
sos de soia (ganjang-gejang), crabi (cu excepția
celor vii), crabi de zăpadă, nu vii, crap (cu
excepția celui viu), crevete uscate, crevete în
carapace, creveți uscați și măcinați, creveți
uscați și mărunțiți, creveți, cu excepția celor
vii, crochete de pește, crochete de somon,
crustacee înghețate, crustacee, cu excepția
celor vii, extracte de peste, extracte din fructe
de mare, felii subțiri de alge uscate (hoshi-nori),
file de pește, fileuri de anșoa, fileuri de hering
afumat, fileuri de pește la grătar, fructe de mare
care nu sunt vii, fructe de mare congelate, fructe
de mare fierte în sos de soia (tsukudani), fructe

de mare gătite, fructe de mare preparate, fructe
de mare sărate și fermentate (jeotgal), fructe
de mare uscate, fructe de mare în conservă,
hering, nu viu, homari, cu excepția celor vii, icre
de crab preparate, icre de hering uscate, icre
de pește, preparate, icre de păstrăv de mare
de uz alimentar, icre de somon de mare de uz
alimentar, icre preparate pentru consum uman,
iepuri de mare uscați, jeleuri din fructe de mare,
krill, nu viu, languste, cu excepția celor vii, limbă-
de-mare, nu vie, macrou spaniol uscat murat,
macrou spaniol, nu viu, meduze sărate, melci,
melci de mare felii, melci gătiți, melci la conservă,
melci preparați (escargot), melci preparați pentru
consum uman, mâncăruri pe bază de pește,
înlocuitor de carne de crab, midii albastre (nu vii),
moluște care nu sunt vii, moluște comestibile (cu
excepția celor vii), ouă de melci (pentru consum),
pastă de anșoa, pastă de creveți, pastă de fructe
de mare, pastă de icre de crab, pastă de pește,
pateuri de pește, pește afumat, pește ayu (nu
viu), pește cap-de-șarpe, nu viu, pește congelat,
pește conservat, pește cu aromă de cartofi prăjiți,
pește fiert și uscat, pește gătit, pește gătit și
congelat, pește la borcan, pește marinat, pește
în ulei de măsline, pește, cu excepția celui
viu, pârjoale din pește, păstrăvi, nu vii, pește
prelucrat, pește sărat, pește uscat, pește uscat
și mărunțit, pește uscat și tăiat în fire subțiri,
pește-spadă, nu viu, pești din familia clinidae
(cod sărat și uscat), plăcinte cu crab, plătici (pești
roșii, nu vii), plătică de mare, nu vie, produse
congelate pe bază de pește, produse din fructe
de mare, produse din pește la borcan, produse
din pește preparate, pentru consum uman, raci,
cu excepția celor vii, salată cu butargă (icre
de chefal), sardine, nu vii, scoici (care nu sunt
vii), scoici (moluște), cu excepția celor vii, scoici
uscate, scoici, moluște comestibile, cu excepția
celor vii, sepii, nu vii, somon afumat, somon, nu
viu, stacoji, stridii (nu vii, pentru consum uman),
stridii, cu excepția celor vii, testacee, cu excepția
celor vii, ton (conserve), ton in ulei, ton, nu viu.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata si servicii de vânzare online
în legătură cu produsele din clasa 29.

───────

(210) M 2021 05902
(151) 11/08/2021
(732) GROENLANDA SERV SRL, STR.
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(210) M 2021 05922
(151) 12/08/2021
(732) LA CASA ANDA & STEF SRL,

STR. GRAL VARTEJANU NR. 4A,
JUDEȚ CONSTANȚA, MANGALIA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Pizzerie La John Restaurant

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 08.07.04; 02.01.11; 29.01.15

(591) Culori revendicate:galben, alb, negru,
maro, roșu, verde, vișiniu, portocaliu

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

43. Servicii de pizzerii.
───────

(210) M 2021 05923
(151) 12/08/2021
(732) ADRIAN DORU GHIȚĂ, STR. 9 MAI

NR.48, JUDEȚ ARGEȘ, PITEȘTI,
110109, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

ARMONIA B G J R L

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 26.11.03; 26.04.01;
26.04.02; 02.01.23

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

41. Organizare de activități de recreere în
grup, organizarea de cursuri de exerciții în
grup, organizare și coordonare de seminarii
în grupuri restrânse, organizare și coordonare
de grupuri de discuții educative, nu online,
furnizarea de informații în legătură cu
activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, activități culturale, activități
sportive și de recreere, activități sportive
și culturale, administrare (organizare) de
servicii de divertisment, administrarea serviciilor
educaționale, servicii de cluburi (divertisment
sau educație), servicii oferite de cluburi
sociale pentru divertisment, servicii educative
oferite de cluburi, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, furnizarea de instruire referitoare
la conveniențe sociale, scriere de discursuri,
altele decât cele pentru scopuri publicitare,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, organizare de
festivități în scopuri culturale, organizarea de
spectacole în scopuri culturale, organizare de
prezentări în scopuri recreative, organizare de
evenimente în scopuri culturale, organizarea de
demonstrații în scopuri recreative, desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment,
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative, organizare și
pregătire de expoziții în scopuri de divertisment,
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antrenament și instruire (coaching) în dezbateri
politice, furnizarea de cursuri de pregătire
pe teme filozofice, asistență profesională
individualizată (coaching).
45. Consultanță în legătură cu respectarea
protecției datelor, cluburi pentru întâlniri cu
scop social, servicii de lobby, nu în scopuri
comerciale, consiliere politică, consultanță
politică, organizarea reuniunilor politice cu scop
social., servicii juridice, servicii juridice de
mediere.

───────

(210) M 2021 05924
(151) 12/08/2021
(732) BIBORTENI AQUA SRL, SAT

BIBORTENI NR. 270, JUDEȚ
COVASNA, BARAOLT, COVASNA,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Biborțeni Bățani Apă
minerală naturală

carbogazificată FORTE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 02.01.23; 06.01.02

(591) Culori revendicate:albastru, alb, gri,
auriu, roz

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

32. Ape (băuturi), ape minerale şi gazoase, ape
de masă, ape de izvor, toate acestea provenite
din arealul biborțeni bățani.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în beneficiul tertilor, a unei game
diverse de produse (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de

vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comercializare in spatiu fizic si/
sau online, cu amanuntul si/sau cu ridicata a
produselor proprii si ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.

───────

(210) M 2021 05925
(151) 12/08/2021
(732) SC HEALTHYLICIOUS SRL, STR.

TRAIAN, JUDEŢ CLUJ, TURDA,
CLUJ, ROMANIA

(540)
Healthylicious

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară, servicii de restaurante
(servirea mesei), servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurante pentru turiști, servicii de
restaurante fast-food, servicii de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering pentru
firme, serviciu de catering pentru instituții, servicii
de catering pentru școli, servicii de catering
pentru banchete.

───────
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(210) M 2021 05926
(151) 12/08/2021
(732) BIBORTENI AQUA SRL, SAT

BIBORTENI, NR. 270, JUDEŢ
COVASNA, BARAOLT, COVASNA,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
JUDEŢ BRAŞOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Biborțeni Bățani Apă
minerală naturală PLATĂ

(531) Clasificare Viena:
02.01.23; 29.01.15; 25.01.19; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru, alb, gri,
auriu

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

32. Ape (băuturi), ape minerale şi gazoase, ape
de masă, ape de izvor, toate acestea provenite
din arealul biborțeni bățani.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în beneficiul tertilor, a unei game
diverse de produse (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comercializare in spatiu fizic si/
sau online, cu amanuntul si/sau cu ridicata a
produselor proprii si ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și

servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.

───────

(210) M 2021 05927
(151) 12/08/2021
(732) RADU CĂTĂLIN PETREA, STR.

CONSTANTIN SANDU-ALDEA NR.
87A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

THE BikeHub
LIFESTYLE MOBILITY

(531) Clasificare Viena:
26.11.06; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse, în special vehicule,
motociclete, biciclete, scutere, trotinete,
mopeduri, din producţie proprie şi a unor
terţi (exceptând transportul lor), pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, servicii de
vânzare cu amănuntul şi/sau cu ridicata prin
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magazine fizice sau online de produse diverse,
în special vehicule, motociclete, biciclete,
scutere, trotinete, mopeduri, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii de
piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicată.
37. Servicii de instalaţii şi reparaţii, stații
service pentru întreținerea vehiculelor, servicii
de întreținere, service și reparare de vehicule,
întreţinerea şi repararea vehiculelor cu motor,
reconstruirea motoarelor uzate sau parţial
distruse, reconstruirea maşinilor şi vehiculelor
uzate sau parţial distruse, furnizarea informaţiilor
legate de reparaţii, încărcarea maşinilor şi
vehiculelor electrice, curăţarea vehiculelor,
servicii de reparaţii în cazul unei defecţiuni a
vehiculului, încărcare de baterii de vehicule,
reparație, întreținere, alimentare cu carburant
și încărcarea bateriilor pentru autovehicule,
reparare și întreținere de vehicule, motociclete,
biciclete, scutere, trotinete, mopeduri.

───────

(210) M 2021 05928
(151) 12/08/2021
(732) ANNOUI COSM SRL,

BULEVARDUL 1 DECEMBRIE
1918, NR. 21, SECTORUL 3,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

INFINITE Skincare

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

3. Produse pentru toaletă, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, preparate pentru îngrijirea

animalelor, preparate pentru curățare și
odorizante, ceară de croitorie, ceară pentru
cizmărie, odorizante de casă, preparate
pentru spălare, aer presurizat, în recipiente
pulverizatoare, pentru curățare și desprăfuire,
apă de javel, apă parfumată pentru lenjerie,
bețișoare parfumate pentru împrospătarea
aerului, burete impregnat cu săpun, detergenți
alţii decât cu utilizare în procesele de fabricare
şi în scopuri medicale, parfumuri pentru
ceramică, parfumuri pentru carton, parfumuri
pentru automobile, lichide de curățare, lichid
de spălare, detergenți pentru spălarea vaselor,
preparate pentru îndepărtarea lacului, preparate
pentru îndepărtarea petelor de pe articolele
de menaj, produse pentru clătire, produse de
curățare sub formă de spray pentru materiale
textile, produse de curățare sub formă de
spume, produse de curățare de uz casnic,
săpun de uz casnic, produse pentru decolorare,
șervețele umede impregnate cu un produs de
curățat, săpun praf, sodă caustică, uleiuri de
curățare, uleiuri naturale de curățare, substanțe
parfumate din geraniol, sprayuri parfumate
pentru împrospătarea țesăturii, substanțe pentru
îndepărtarea petelor, articole de parfumerie
și odorizante, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, preparate pentru igiena orală,
adeziv pentru extensii de păr, adezivi pentru
uz cosmetic, balsam pentru cuticule, balsamuri,
altele decât cele de uz medicinal, ceruri de
masaj, produse cosmetice, cosmetice care
conțin acid hialuronic, cosmetice care conțin
cheratină, cosmetice care conțin panthenol,
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
preparate pentru pedichiură, preparate igienice
ca articole de toaletă, preparate din aloe
vera pentru uz cosmetic, preparate emoliente
(cosmetice), piatră ponce, lumânări de masaj
de uz cosmetic, loțiuni parfumate (preparate
de toaletă), loțiuni pentru corp parfumate
(preparate de toaletă), lac de uz cosmetic,
henna (vopsea cosmetică), gel de aloe vera
de uz cosmetic, dischete demachiante din
vată, creme de masaj, nemedicinale, cretă
de uz cosmetic, preparate cosmetice pentru
îngrijirea corpului, preparate cosmetice care
ajută la slăbit, șervețele impregnate pentru
uz cosmetic, ulei de cocos de uz cosmetic,
ulei de ricin de uz cosmetic, trusă pentru
cosmetice, prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu produse cosmetice, produse
pentru îndepărtarea cuticulei, produse de
masaj, nemedicamentoase, produse cosmetice
sub formă de uleiuri, produse cosmetice
organice, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice colorate pentru copii, uleiuri și
loțiuni pentru masaj, uleiuri pentru toaleta
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personală, unguente de uz cosmetic, apă
florală, aromatizanți (uleiuri esențiale), arome
alimentare preparate din uleiuri esențiale, uleiuri
esențiale de cedru, esențe și uleiuri eterice,
preparate pentru aromoterapie, produse de
parfumerie, uleiuri esențiale, uleiuri aromatice,
uleiuri de aromoterapie (de uz cosmetic),
uleiuri distilate pentru îngrijirea frumuseții,
uleiuri esențiale amestecate, uleiuri esențiale
aromatizate, uleiuri esențiale naturale, uleiuri
esențiale pentru calmarea nervilor, uleiuri
esențiale sub formă de emulsie, uleiuri
parfumate, apă de toaletă, apă de colonie,
apă de parfum, apă parfumată, aromatizanți
pentru parfumuri, creme parfumate, deodorante
de corp (parfumerie), extracte de parfum, loțiuni
și creme de corp parfumate, loțiuni bay rum
(cel mai des utilizate ca aftershave sau apă
de colonie, dar și ca deodorante, de-asemenea
utilizate ca ingrediente în fabricarea săpunului de
bărbierit), șervețele parfumate, sprayuri pentru
corp (nemedicinale), pulverizatoare pentru
corp, preparate parfumate, parfumuri naturale,
parfumerie (produse de -), uleiuri naturale
pentru parfumuri, farduri, deodorante de uz
uman şi veterinar și antiperspirante, preparate
pentru îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor,
preparate și tratamente pentru păr, săpunuri
și geluri, produse pentru epilare și bărbierit,
preparate pentru baie, apă micelară, colagen
hidrolizat de uz cosmetic, cosmetice de îngrijire
a frumuseții, cosmetice funcționale, creme bb
de înfrumusețare, coloranți cosmetici, creme
și loțiuni cosmetice, parfumuri, lemn parfumat,
săculețe parfumate, săpunuri parfumate,
conuri parfumate, parfumuri solide, bețișoare
parfumate, potpuriuri parfumate, pudră de talc
parfumată, pietre parfumate din ceramică,
substanțe aromatizante pentru parfumuri, spray
parfumat pentru casă, extracte de flori
(parfumerie), preparate pentru parfumarea
camerei, lotiuni parfumate pentru corp, sfere
parfumate (substanțe aromatice), săruri de
baie parfumate, conuri de pin parfumate,
odorizanți de cameră, produse de parfumare
pentru cameră, preparate pentru curățarea
și lustruirea pielii și încălțămintei, difuzoare
cu fitil pentru parfumarea camerei, preparate
odorizante pentru împrospătarea aerului,
preparate pentru împrospătarea covoarelor
și mochetelor, produse pentru îndepărtarea
mirosului de animale, rezerve cu parfumuri
pentru dozatoare non-electrice de parfum de
cameră, rezerve pentru dozatoare electrice de
parfum de cameră, fond de ten, ojă creion, ojă de
unghii, lac de unghii, abțibilduri pentru decorarea
unghiilor, adezivi pentru fixarea genelor false,
aerosoli pentru improspatarea si curatarea

pielii, alifii, unguente (nemedicinale), produse
astringente de uz cosmetic, balsamuri de
buze, bază de machiaj, concentrate hidratante
(produse cosmetice), comprese pentru ochi
de uz cosmetic, cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, bază pentru unghii (cosmetice),
cremă pentru ochi, cremă pentru unghii,
cremă de noapte, creme cu protecție solară,
creme antirid, creme anticelulitice, creme anti-
îmbătrânire, cosmetice pentru unghii, creme,
loțiuni și geluri hidratante, dizolvanți pentru lac
de unghii (produse cosmetice), creme tonifiante
(produse cosmetice), creme tip cold cream de uz
cosmetic, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), creme pentru pistrui, creme pentru
demachiere, creme pentru corp parfumate, gene
false, granule pentru curățarea feței, geluri
pentru întârzierea îmbătrânirii, gel pentru unghii,
geluri de curățare, gel exfoliant, foițe de pudră
pentru față, emolienți pentru ten, emulsii de corp,
hârtie abrazivă pentru unghii, lapte hidratant,
lapte de corp, lac de unghii de uz cosmetic,
intăritor pentru unghii, loțiuni după plajă, nămol
cosmetic de corp, măști hidratante, măști de
frumusețe, măști de curățare, produse cosmetice
hidratante, preparate pentru repararea unghiilor,
produse de curățat, cosmetice, pentru ten
acneic, produse exfoliante, săruri de baie, ser
anti-îmbătrânire, pudră de toaletă, pudră de
talc pentru corp, produse pentru tonifierea pielii,
ser calmant pentru piele, uleiuri bronzante,
spume de curățare, sprâncene false, balsam
de păr, balsam pentru barbă, ceară pentru păr,
decoloranți pentru păr, cremă pentru fixarea
coafurii, creme pentru îngrijirea părului, măști
pentru păr, loțiuni capilare, geluri pentru fixarea
coafurii, fixative de păr, vopsele pentru păr,
preparate pentru nuanțarea părului, pomade
de păr pentru bărbați, șampoane uscate,
șampoane, pudra de par, ulei de păr, ulei
pentru barbă, tratamente pentru păr, ser de păr,
rimel, geluri pentru duș, produse de curățare
pentru mâini, săpun lichid, șampoane pentru
corp, săpun pentru utilizare fără apă., parfumuri
lichide, parfumuri pentru corp, baze pentru
parfumuri de flori, parfumuri de camera sub
formă de spray, apă de lavandă.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare
de târguri și expoziții virtuale online în scop
publicitar, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu produse
de toaletă, cosmetice, articole de parfumerie si
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odorizante, farduri, săpunuri și geluri, preparate
pentru baie, deodorante si antiperspirante,
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor și
a unghiilor, preparate pentru igiena orală,
preparate și tratamente pentru păr, produse
pentru epilare și bărbierit, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu preparate
pentru îngrijirea și curățarea corpului, preparate
pentru curățare și odorizante, dezinfectanți,
geluri pentru curățare, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu ustensile
cosmetice și de toaletă și aplicatoare cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu genți pentru cosmetice, lădițe pentru
cosmetice, recipiente pentru cosmetice, casete
pentru accesorii de frumusețe si portfarduri,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură lumânări parfumate, bețișoare
parfumate, arzătoare de parfumuri, difuzoare
de uleiuri parfumate, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu articole
de îmbrăcăminte, încălțăminte, articole pentru
acoperirea capului, genți, bagaje, portofele.

───────

(210) M 2021 05929
(151) 12/08/2021
(732) ELENA-ANA ALBU, CALEA

GIULESTI NR. 337B, BL. 2, SC. A,
AP. 56, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Light Quartet

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 05930
(151) 12/08/2021
(732) RODBUN GRUP SA, PREL.

GHENCEA NR. 94-100, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Fertillia Semințe
pentru România

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.07.25

(591) Culori revendicate:rosu (Pantone
2347), galben (Pantone 124C), alb
(Pantone 000c)

(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.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt.

───────
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(210) M 2021 05931
(151) 12/08/2021
(732) MEDSTREAM SRL, STR.

CEDRILOR NR. 4, AP. 3, CAM. 1,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050865,
ROMANIA

(540)
MEDSTREAM

(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, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
nutritive minerale, suplimente cu colostru,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare proteice, băuturi (suplimente
dietetice), suplimente alimentare lichide,
suplimente nutritive lichide, suplimente nutritive,
suplimente alimentare, suplimente probiotice,
suplimente prebiotice, suplimente antioxidante,
suplimente de calciu, suplimente homeopate,
suplimente vitaminice și minerale, suplimente
lichide cu vitamine, suplimente lichide din
plante, suplimente dietetice și nutritive,
suplimente alimentare pentru sportivi, dropsuri
cu supliment de zinc, nutraceutice utilizate
ca supliment dietetic, suplimente dietetice de
uz medical, suplimente dietetice care conțin
oligoelemente, suplimente dietetice pentru
controlul colesterolului, suplimente dietetice
care conțin vitamine, suplimente alimentare si
preparate dietetice, suplimente dietetice pentru
consumul uman, suplimente minerale dietetice
pentru animale, suplimente dietetice pentru copii
mici, suplimente pe bază de vitamine, suplimente
alimentare cu efect cosmetic, suplimente pe
bază de plante, plasturi cu suplimente de
vitamine, suplimente alimentare pe bază de
propolis, suplimente alimentare pe bază de
minerale, suplimente alimentare pe bază de
polen.
10. 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, zdrobitoare
de medicamente.

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
furnizare de informații de marketing prin site-uri
web, administrarea magazinelor, administrarea
afacerilor magazinelor de comerț cu amănuntul,
servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru produse
cosmetice și de înfrumusețare, servicii de
comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate, închiriere de spațiu publicitar
online, publicare de materiale publicitare online,
difuzare de materiale publicitare online, servicii
de administrare a comunităților online, servicii
de publicitate și marketing online, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la articole de îmbrăcăminte, administrare
de programe și servicii de rambursare a
cheltuielilor pentru medicamente, consultanță în
afaceri, consultanță în marketing, consultanță
în management, consultanță profesională în
afaceri, consultanță profesională în marketing,
consultanță în domeniul auditului, consultanță
privind managementul afacerilor, consultanță
privind promovarea vânzărilor, consultanță
pentru dezvoltarea imaginii corporative.
38. Comunicare prin bloguri online, furnizarea
de forumuri online, servicii de comunicare online,
transmisie de informații online.
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, găzduirea site-
urilor de internet (site-uri web), redactare
de site-uri electronice, creare de site-uri pe
internet, găzduirea unui site web online pentru
crearea și găzduirea de micro site-uri web
pentru afaceri, proiectare de pagini principale
și de site-uri web, furnizare de informații
referitoare la studii clince prin intermediul unui
site web interactiv, stocare de date online,
cercetare privind medicamentele, consultanță
științifică, consultanță privind asigurarea calității,
servicii de consultanță tehnică, consultanță
în domeniul farmacologiei, consultanță privind
designul ambalajelor.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de telemedicina,
furnizarea de sfaturi privind nutritia si dieta,
consultanta in farmacie si pregatirea retetelor
de catrefarmacisti, servicii de consultanță
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privind machiajul, oferite online sau față
în față, furizare de informații pacienților în
legătură cu administrarea medicamentelor,
consultanță în nutriție, consultanță legată de
nutriție, consultanță privind îngrijirea sănătății,
consultanță în domeniul cosmeticii.

───────

(210) M 2021 05932
(151) 12/08/2021
(732) COSMO PHARM SRL, BD.

CORNELIU COPOSU NR. 5,
BL. 103, AP. 74, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUTITUL
DE ARGINT NR. 68, ET. 2,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040558,
ROMANIA

(540)
Inspired by nature,

created by Cosmo Pharm
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse farmaceutice, substanțe dietetice
de uz medical, suplimente alimentare de uz
medical.

───────

(210) M 2021 05933
(151) 12/08/2021
(732) GOYA DEVELOPMENT SRL,

STRADA AIDA, NR. 7, CAMERA
1,AP. 14, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI,
NR.33, AP.07, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

goya

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.02; 14.05.21

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

clase:
36. Servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, organizare de închirieri
imobiliare, organizare de închirieri (doar
proprietăți imobiliare), închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare), închiriere de bunuri
imobiliare și de proprietăți, închiriere de
case, închiriere de apartamente, închirieri
de locuințe (apartamente), servicii imobiliare,
afaceri imobiliare, servicii privind afaceri
imobiliare, administrarea afacerilor financiare
legate de proprietăți imobiliare, furnizare de
informații pe internet privind afacerile imobiliare,
închiriere de centre de afaceri, administrarea
afacerilor financiare, management financiar
pentru afaceri.
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───────

(210) M 2021 05934
(151) 12/08/2021
(732) CATERING&EVENTS LOGISTICS

S.R.L, SOSEAUA OLTENITEI
NR. 15-15A, CAMERA 1, ETAJ 2,
AP.16, JUDETUL ILFOV, POPESTI
LEORDENI, B, ILFOV, ROMANIA

(540)

Crama Trei Conace

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.11.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
558C) , (Pantone 5747C), rosu

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor. vinuri cu
denumire de origine controlată din arealul buzau
si produse asociate.
35. Publicitate, afaceri comerciale (comerţ en
gros şi en detail), exploatare reţele magazine,
servicii de agentii de import- export.
39. Transport, ambalare,
depozitare ,îmbuteliere si distribuţie de mărfuri,
organizare de călătorii.
41. Servicii oferite de hoteluri în domeniul
divertismentului ,inclusiv oferirea de facilităţi
sportive, oferirea de facilităţi pentru menţinerea
condiţiei fizice şi sanătăţii, organizarea de
activităţi culturale şi divertisment.
43. Oferirea de servicii hoteliere, de alimentaţie
publică, în special restaurant, bar, crama
şi catering, oferirea de servicii de cazare
temporară, inchirierea de spatii pentru
organizare de banchete, nunţi, botezuri,
conferinţe şi întâlniri personale şi de afaceri.
44. Oferirea de servicii terapeutice şi
înfrumuseţare, inclusiv servicii de igienă şi de
îngrijire a sănătăţii pentru oameni, centre spa,
saună, frizerie şi coafură.

───────

37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
servicii de construcții, servicii de construcții
civile, demolări de construcții, demolare de
construcții civile, instalare de schele pentru
construcții civile, executare de cofraje pentru
construcții civile, construcții de infrastructură,
nivelarea terenurilor pentru construcții, servicii
de construcții de infrastructură civilă, servicii
de construcții de clădiri rezidențiale, servicii de
construcții de clădiri, servicii de construcții de
clădiri comerciale, servicii de construcții de clădiri
instituționale, servicii de construcții și reparații de
clădiri, lucrări de izolare a clădirilor (construcții),
servicii de construcții de clădiri rezidențiale și
comerciale, lucrări de construcții de inginerie
civilă, supervizare (conducere) de lucrări de
construcții, montare (instalare) de șarpante
pentru construcții, servicii de gestiune a lucrărilor
de construcții, construcții de case pe bază de
comandă, construcții de locuințe pe bază de
comandă, servicii de construcții referitoare la
clădiri pentru locuințe, construire de fundații
pentru structuri de construcții civile, servicii de
informații și consultanță cu privire la construcții,
construcții de inginerie civilă referitoare la
terenurile din zona rurală, construcție de clădiri
de apartamente, servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, închirieri
de utilaje pentru construcții, construcții și
demolări de clădiri, lucrări de instalații sanitare,
lucrări de construcții subterane legate de
instalații sanitare, închirieri de echipamente de
instalații sanitare, reparare de instalații sanitare,
întreținerea și reparația instalațiilor sanitare,
servicii de instalații electrice, supravegherea
lucrărilor de renovare a clădirilor, furnizare
de informații privind renovarea clădirilor,
renovare de proprietăți, renovarea instalației
electrice, renovarea interioară a clădirilor,
servicii de renovare a apartamentelor, renovarea
interioară a clădirilor comerciale, servicii
de informații legate de renovarea clădirilor,
renovarea clădirilor, renovare de clădiri,
renovarea și repararea clădirilor, servicii de
renovare a clădirilor, renovarea ferestrelor,
servicii de contractare pentru realizarea de
pavaje, servicii de efectuare de terasamente,
amenajarea spațiilor comerciale, amenajare
teritorială pentru construcții, amenajare de
terenuri (construcții), amenajarea spațiilor pentru
magazine (constructii), servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, amenajarea
interiorului clădirilor companiilor (constructii),
servicii de reparații clădiri, pregătirea terenului
pentru construcții, servicii de management în
construcții, consultanță în domeniul construcțiilor
civile, servicii de instalaţii.
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(210) M 2021 05935
(151) 12/08/2021
(732) GOYA DEVELOPMENT SRL,

STRADA AIDA,, NR. 7, CAMERA1,
AP. 14, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI,
NR.33, AP.07, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

goya

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13; 07.01.09;
26.04.01; 26.11.07

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

clase:
36. Servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, organizare de închirieri
imobiliare, organizare de închirieri (doar
proprietăți imobiliare), închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare), închiriere de bunuri
imobiliare și de proprietăți, închiriere de case,
închiriere de apartamente, închirieri de locuințe
(apartamente), servicii imobiliare, afaceri
imobiliare, servicii privind afaceri imobiliare,
administrarea afacerilor financiare legate de
proprietăți imobiliare, furnizare de informații pe
internet privind afacerile imobiliare, închiriere
de centre de afaceri, afaceri(imobiliare),
administrarea afacerilor financiare, management
financiar pentru afaceri.
37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
demolări de construcții, servicii de construcții,
demolare de construcții civile, servicii
de construcții civile, instalare de schele
pentru construcții civile, executare de
cofraje pentru construcții civile, servicii de
construcții de infrastructură, nivelarea terenurilor

───────

pentru construcții, servicii de construcții de
infrastructură civilă, servicii de construcții
de clădiri rezidențiale, servicii de construcții
de clădiri, servicii de construcții de clădiri
comerciale, servicii de construcții de clădiri
instituționale, construcții și reparații de clădiri,
lucrări de izolare a clădirilor (construcții),
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
lucrări de construcții de inginerie civilă,
supervizare (conducere) de lucrări de construcții,
montare (instalare) de șarpante pentru
construcții, servicii de gestiune a lucrărilor
de construcții, servicii de construcții de case
pe bază de comandă, servicii de construcții
de locuințe pe bază de comandă, servicii
de construcții referitoare la clădiri pentru
locuințe, construire de fundații pentru structuri
de construcții civile, servicii de informații și
consultanță cu privire la construcții, construcții
de inginerie civilă referitoare la terenurile
din zona rurală, construcție de clădiri de
apartamente, servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, închirieri
de utilaje pentru construcții, construcții și
demolări de clădiri, lucrări de instalații sanitare,
lucrări de construcții subterane legate de
instalații sanitare, închirieri de echipamente de
instalații sanitare, reparare de instalații sanitare,
întreținerea și reparația instalațiilor sanitare,
servicii de instalații electrice, supravegherea
lucrărilor de renovare a clădirilor, furnizare
de informații privind renovarea clădirilor,
renovare de proprietăți, renovarea instalației
electrice, renovarea interioară a clădirilor,
servicii de renovare a apartamentelor, renovarea
interioară a clădirilor comerciale, servicii
de informații legate de renovarea clădirilor,
renovarea clădirilor, renovare de clădiri,
renovarea și repararea clădirilor, servicii de
renovare a clădirilor, renovarea ferestrelor,
servicii de contractare pentru realizarea de
pavaje, terasamente, amenajarea spațiilor
comerciale( servicii de constructii), amenajare
teritorială pentru construcții, amenajare de
terenuri (construcții), amenajarea spațiilor
pentru magazine, servicii de consiliere privind
amenajarea clădirilor, amenajarea interiorului
clădirilor companiilor (servicii de constructii),
reparații clădiri, pregătirea terenului pentru
construcții, servicii de instalaţii, consultanță
în domeniul construcțiilor civile, servicii de
management în construcții.
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(210) M 2021 05936
(151) 12/08/2021
(732) FIRST IT BUSINESS SOLUTIONS

SOFTWARE SRL, SAT HARPIA
NR. 214, JUD. ALBA, SAT HAPRIA,
ALBA, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050726, ROMANIA

(540)
FIRST IT

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

42. Dezvoltare software, programare și
implementare, consultanță tehnică privind
instalarea și întreținerea de software de
calculator, instalare și personalizare de
aplicații software de calculator, instalare,
întreținere, reparare și service de software de
calculator, proiectare personalizată de software,
configurare de software de calculator, design
și dezvoltare de software, servicii de găzduire,
software ca și serviciu și închiriere de software,
dezvoltare de software pentru terți, actualizare
și întreținere de software și programe de
calculator, consultanță în domeniul proiectării de
software, consultanță tehnică pentru aplicarea și
utilizarea software-ului de calculator, consultanță
și consiliere în materie de hardware și
software de calculator, proiectare, actualizare și
întreținere de software de calculator, servicii de
administrare de site-uri web și hosting online
pentru terți, găzduire de pagini web pe internet
(hosting).

───────

(210) M 2021 05937
(151) 12/08/2021
(732) GOYA DEVELOPMENT SRL, STR.

AIDA NR. 7, CAMERA 1, AP. 14,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)

GOYA

(531) Clasificare Viena:
07.01.08; 27.05.01; 26.11.25; 29.01.03;
29.01.06; 29.01.08

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

clase:
36. Servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, organizare de închirieri
imobiliare, organizare de închirieri (doar
proprietăți imobiliare), închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare), închiriere de bunuri
imobiliare și de proprietăți, închiriere de
case, închiriere de apartamente, închirieri
de locuințe (apartamente), servicii imobiliare,
afaceri imobiliare, servicii privind afacerile
imobiliare, administrarea afacerilor financiare
legate de proprietăți imobiliare, furnizare de
informații pe internet privind afacerile imobiliare,
închiriere de centre de afaceri, administrarea
afacerilor financiare, management financiar
pentru afaceri.
37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
construcții, construcții civile, demolări de
construcții, servicii de construcții, demolare de
construcții civile, servicii de construcții civile,
instalare de schele pentru construcții civile,
executare de cofraje pentru construcții civile,
construcții de infrastructură, nivelarea terenurilor
pentru construcții, construcții de infrastructură
civilă, construcții de clădiri rezidențiale, servicii
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de construcții de clădiri, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri instituționale,
construcții și reparații de clădiri, lucrări de izolare
a clădirilor (construcții), construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, lucrări de construcții
de inginerie civilă, supervizare (conducere)
de lucrări de construcții, montare (instalare)
de șarpante pentru construcții, servicii de
gestiune a lucrărilor de construcții, construcții
de case pe bază de comandă, construcții
de locuințe pe bază de comandă, servicii
de construcții referitoare la clădiri pentru
locuințe, construire de fundații pentru structuri
de construcții civile, servicii de informații și
consultanță cu privire la construcții, construcții
de inginerie civilă referitoare la terenurile
din zona rurală, construcție de clădiri de
apartamente, servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, închirieri de
utilaje pentru construcții, construcții și demolări
de clădiri, lucrări de instalații sanitare, lucrări de
construcții subterane legate de instalații sanitare,
închirieri de echipamente de instalații sanitare,
reparare de instalații sanitare, întreținerea și
reparația instalațiilor sanitare, servicii de instalații
electrice, supravegherea lucrărilor de renovare
a clădirilor, furnizare de informații privind
renovarea clădirilor, renovare de proprietăți,
renovarea instalației electrice, renovarea
interioară a clădirilor, servicii de renovare
a apartamentelor, renovarea interioară a
clădirilor comerciale, servicii de informații legate
de renovarea clădirilor, renovarea clădirilor,
renovare de clădiri, renovarea și repararea
clădirilor, servicii de renovare a clădirilor,
renovarea ferestrelor, servicii de contractare
pentru realizarea de pavaje, terasamente,
amenajarea spațiilor comerciale, amenajare
teritorială pentru construcții, amenajare de
terenuri (construcții), amenajarea spațiilor
pentru magazine, servicii de consiliere privind
amenajarea clădirilor, amenajarea interiorului
clădirilor companiilor, reparații clădiri, pregătirea
terenului pentru construcții, servicii de instalaţii, ,
consultanță în domeniul construcțiilor civile,
servicii de management în construcții.

───────

(210) M 2021 05938
(151) 12/08/2021
(732) GOYA DEVELOPMENT SRL, STR.

AIDA NR. 7, CAMERA 1, AP. 14,
JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

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

(540)
Nu o casa, ci aCASA!

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

36. Servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, organizare de închirieri
imobiliare, organizare de închirieri (doar
proprietăți imobiliare), închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare), închiriere de bunuri
imobiliare și de proprietăți, închiriere de case,
închiriere de apartamente, închirieri de locuințe
(apartamente), servicii imobiliare, afacerile
imobiliare, servicii privind afaceri imobiliare,
administrarea afacerilor financiare legate de
proprietăți imobiliare, furnizare de informații pe
internet privind afacerile imobiliare, închiriere
de centre de afaceri, administrarea afacerilor
financiare, management financiar pentru afaceri.
37. Servicii de instalaţii, servicii de dezvoltare
imobiliară (construcții), construcții, construcții
civile, demolări de construcții, servicii de
construcții, demolare de construcții civile,
servicii de construcții civile, instalare de
schele pentru construcții civile, executare
de cofraje pentru construcții civile, servicii
de construcții de infrastructură, nivelarea
terenurilor pentru construcții, servicii de
construcții de infrastructură civilă, servicii de
construcții de clădiri rezidențiale, servicii de
construcții de clădiri, servicii de construcții
de clădiri comerciale, servicii de construcții
de clădiri instituționale, construcții și reparații
de clădiri, lucrări de izolare a clădirilor
(construcții), construcții de clădiri rezidențiale și
comerciale, lucrări de construcții de inginerie
civilă, supervizare (conducere) de lucrări de
construcții, montare (instalare) de șarpante
pentru construcții, servicii de gestiune a lucrărilor
de construcții, servicii de construcții de case
pe bază de comandă, construcții de locuințe
pe bază de comandă, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, servicii
de construire de fundații pentru structuri
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de construcții civile, servicii de informații și
consultanță cu privire la construcții, construcții
de inginerie civilă referitoare la terenurile
din zona rurală, construcție de clădiri de
apartamente, servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, închirieri
de utilaje pentru construcții, construcții și
demolări de clădiri, lucrări de instalații sanitare,
lucrări de construcții subterane legate de
instalații sanitare, închirieri de echipamente de
instalații sanitare, reparare de instalații sanitare,
întreținerea și reparația instalațiilor sanitare,
servicii de instalații electrice, supravegherea
lucrărilor de renovare a clădirilor, furnizare
de informații privind renovarea clădirilor,
renovare de proprietăți, renovarea instalației
electrice, renovarea interioară a clădirilor,
servicii de renovare a apartamentelor, renovarea
interioară a clădirilor comerciale, servicii
de informații legate de renovarea clădirilor,
renovarea clădirilor, renovare de clădiri,
renovarea și repararea clădirilor, servicii de
renovare a clădirilor, renovarea ferestrelor,
servicii de contractare pentru realizarea de
pavaje, terasamente, amenajarea spațiilor
comerciale (servicii de construcţii), amenajare
teritorială pentru construcții, amenajare de
terenuri (construcții), amenajarea spațiilor pentru
magazine (servicii de construcţii), servicii de
consiliere privind amenajarea clădirilor (servicii
de construcţii), amenajarea interiorului clădirilor
companiilor, reparații clădiri, pregătirea terenului
pentru construcții, servicii de management în
construcții, consultanță în domeniul construcțiilor
civile.

───────

(210) M 2021 05939
(151) 12/08/2021
(732) FUNDAŢIA SCHOOL FOR

EUROPE, STR. HENRI
BARBUSSE, NR. 44-46, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

Royal School in Transylvania

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 05.05.20; 26.11.08; 24.09.03;
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
301 C), roşu (Pantone Red 032 C),
maro (Pantone 7509 C), gri (Pantone
Cool Gray 10 C), negru (Pantone
Process Black C)

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

41. Servicii de învățământ, educație și instruire,
servicii specifice școlilor (educație), servicii
de educaţie învăţământ preşcolar, scolar si
universitar, servicii furnizate de creşe şi grădiniţe,
educaţie vocaţională pentru tineri, organizare
de cursuri prin metode de educaţie deschisă,
organizare de examinări şi teste în domeniul
educaţiei, orientare profesională (consiliere în
domeniul educaţiei sau formării), organizare de
simpozioane, seminarii si intalniri pe teme de
educaţie, predarea de limbi străine, prestarea
de servicii de divertisment educativ pentru
copii în centre after-school, educatie fizica si
sportive, tabere de recreere, tabere de vară
(divertisment și educație), cursuri în cadrul
taberelor educative, informații în domeniul
educației, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
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editare, întocmire de rapoarte și redactare de
texte, altele decât textele publicitare.
42. Programare de software educativ, gazduire
de continut digital si anume bloguri online,
proiectare site web, creare si design site,
furnizarea unui site cu informatii in domeniul
educatiei, dezvoltare, proiectare, elaborare si
instalare de software.
43. Servicii de creşă si de gradinite pentru
copii, furnizare de programe dupa scoala, servicii
de bufete cu autoservire, servicii de cantine,
furnizare de spaţii şi materiale pentru conferinţe,
expoziţii şi reuniuni.

───────

(210) M 2021 05940
(151) 12/08/2021
(732) SC POMADRA SRL, STR.

ALBATROSULUI, NR. 11A, SAT
TULUCESTI, JUD. GALAŢI ,
GALATI, 800330, GALAȚI,
ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA, STR.
REGIMENT 11 SIRET, NR. 15, BL.
E4 , AP. 54, JUD. GALAŢI, GALATI,
800330, GALAȚI, ROMANIA

(540)

BioReca

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 05.03.13; 26.11.12; 27.05.01;
27.05.08

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

clase:
16. Pungi pentru ambalare din plastic
biodegradabil, pungi de ambalat din hârtie, pungi
de hârtie de uz casnic, pungi de hârtie, pungi
de gunoi din hârtie, pungi de hârtie de uz
casnic pentru deșeuri alimentare, pungi de hârtie
destinate utilizării în sterilizarea instrumentelor
medicale, pungi de hârtie folosite la coacere,
pungi din hârtie pentru alimente, pungi din
hârtie pentru ambalat, pungi pentru ambalare din
hârtie biodegradabilă, recipiente pentru mâncare

la pachet din pulpă de hârtie biodegradabilă,
recipiente din carton pentru ambalare, recipiente
din carton pentru ambalat, recipiente din hârtie
pentru ambalare, recipiente din hârtie pentru
ambalat.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, administrare de concursuri în
scopuri publicitare, administrare în materie de
activități de marketing, publicitate exterioară,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
asistență privind comercializarea produselor, în
cadrul unui contract de franciză, asistență în
domeniul comercializării produselor, campanii
de marketing, dezvoltare de concepte de
marketing, dezvoltare de campanii promoționale,
administrarea vânzărilor, servicii de agenții de
import-export, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la produse de papetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu obiecte de
papetărie.

───────

(210) M 2021 05942
(151) 12/08/2021
(732) PANFIL CONSULT SRL, STR.

BRANDUSELOR NR. 7, BL. G3,
SC. 1, ET. 3, AP. 16, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
DOPPIO AND JULIET

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

7. Râşniţe de cafea, altele decât cele acţionate
manual.
9. Automate de cafea.
11. Prăjitoare de cafea, filtre de cafea,
electrice, maşini de cafea, electrice, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice de
cafea, filtre pentru apa potabilă, ceainice,
electrice, maşini de făcut îngheţată, maşini
şi aparate de făcut gheaţă, distribuitoare
electrice de băuturi, maşini de făcut pâine,
maşini de copt pâine, aparate pentru răcirea
băuturilor, cuptoare pentru brutărie, instalaţii
şi echipamente de răcire, aparate de gătit
la aburi, electrice, congelatoare, maşini de
gătit (cuptoare), prăjitoare de malţ, aparate de
gătit multifuncţionale, pasteurizatoare, dulapuri
frigorifice, maşini şi aparate de refrigerare, vitrine
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frigorifice, frigidere, prăjitoare, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare.
16. Filtre din hârtie pentru cafea.
21. Râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea (veselă), filtre de cafea, neelectrice,
cafetiere de aragaz, neelectrice, căni pentru
cafetiere, neelectrice, veseala, tacamuri si
ustensile de bucatarie, căni de cafea şi ceai,
pahare din plastic sau hârtie, căni cu pereţi
dubli, pahare pentru cafea şi ceai, servicii de
ceai (veselă), seturi pentru zahăr şi produse
de adăugat la băuturi, tăvi (platouri de servit),
infuzoare de ceai si cafea, strecurătoare si
strcuratoare de ceai, ceainice (neelectrice), cutii/
recipiente pentru cafea şi pentru ceai (articole de
masă), termosuri, capace.
30. Cafea, cafea boabe, cafea măcinată, cafea
solubilă, cafea fără cofeină, băuturi din cafea,
ciocolată, cacao şi ceai cu lapte, amestecuri pe
bază de cafea naturală şi/sau înlocuitori de cafea
(cicoare, orz şi alte cereale), cafea cu arome,
ceai, ceai cu gheaţă, cafea cu gheata, cacao
şi cafea artificială, bauturi nealcoolice pe baza
de cafea, ceai, cacao si ciocolata, preparate
nealcoolice gata de băut, preparate pe baza
cafea, ceai, cacao și ciocolată, praf de cafea
în capsule, ceai în capsule, pudră de cacao în
capsule, pulberi de băuturi pe bază de cafea,
cacao sau ceai în capsule, infuzii, extracte si
esente din cafea si ceai, orez, paste şi tăiţei,
tapioca şi sago, făină şi preparate din cereale,
pâine, produse de brutărie, patiserie şi produse
de cofetărie, gustări pe bază de cereale, brioşe,
biscuiţi, dulciuri, granola, preparate pe bază
de cereale dulci şi sărate, ciocolată, ı̂ngheţată,
sorbeturi şi alte produse similare sub formă
de ı̂nghețată, comestibile, zahăr şi îndulcitori,
înlocuitori ai zahărului, sirop de arţar, sirop de
agave, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
ı̂ngheţată).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi
din fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi
alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, amestecuri nealcoolice folosite pentru
fabricarea băuturilor.
35. Servicii de comerţ/vânzare cu amănuntul
pentru râşniţe de cafea, altele decât cele
acţionate manual, automate de cafea, prăjitoare
de cafea, filtre de cafea, electrice, maşini de
cafea, electrice, capsule de cafea, goale, pentru
aparate electrice de cafea, filtre pentru apa
potabilă, ceainice, electrice, maşini de făcut
îngheţată, maşini şi aparate de făcut gheaţă,

distribuitoare electrice de băuturi, maşini de făcut
pâine, maşini de copt pâine, aparate pentru
răcirea băuturilor, cuptoare pentru brutărie,
instalaţii şi echipamente de răcire, aparate de
gătit la aburi, electrice, congelatoare, maşini de
gătit (cuptoare), prăjitoare de malţ, aparate de
gătit multifuncţionale, pasteurizatoare, dulapuri
frigorifice, maşini şi aparate de refrigerare, vitrine
frigorifice, frigidere, prăjitoare, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare,
filtre din hârtie pentru cafea, râşniţe de cafea,
acţionate manual, servicii de cafea, filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
veselă, tacâmuri si ustensile de bucătărie, căni
de cafea şi ceai, pahare din plastic sau hârtie,
căni cu pereţi dubli, pahare pentru cafea şi
ceai, servicii de ceai (veselă), seturi pentru
zahăr şi produse de adăugat la băuturi, tăvi
(platouri de servit), infuzoare de ceai si cafea,
strecurătoare şi strecurătoare de ceai, ceainice
(neelectrice), cutii/recipiente pentru cafea şi
pentru ceai (articole de masă), termosuri,
capace, cafea, cafea boabe, cafea măcinată,
cafea solubilă, cafea fără cofeină, băuturi
din cafea, ciocolată, cacao şi ceai cu lapte,
amestecuri pe bază de cafea naturală şi/sau
înlocuitori de cafea (cicoare, orz şi alte cereale),
cafea cu arome, ceai, ceai cu gheaţă, cafea
cu gheata, cacao şi cafea artificială, băuturi
nealcoolice pe baza de cafea, ceai, cacao
si ciocolata, preparate nealcoolice gata de
băut, preparate pe baza cafea, ceai, cacao și
ciocolată, praf de cafea în capsule, ceai în
capsule, pudră de cacao în capsule, pulberi
de băuturi pe bază de cafea, cacao sau ceai
în capsule, infuzii, extracte si esente din cafea
si ceai, orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, pâine, produse
de brutărie, patiserie şi produse de cofetărie,
gustări pe bază de cereale, brioşe, biscuiţi,
dulciuri, granola, preparate pe bază de cereale
dulci şi sărate, ciocolată, ı̂ngheţată, sorbeturi şi
alte produse similare sub formă de ı̂nghețată,
comestibile, zahăr şi îndulcitori, înlocuitori ai
zahărului, sirop de arţar, sirop de agave, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă ı̂ngheţată), bere,
băuturi non-alcoolice, ape minerale şi gazoase
şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, amestecuri
nealcoolice folosite pentru fabricarea băuturilor,
asistenţă ı̂n managementul afacerilor, ı̂ntrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
ı̂n organizarea şi managementul afacerilor,
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consultanţă ı̂n managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă ı̂n organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională ı̂n afaceri, oferirea de informaţii
ı̂n domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, demonstraţii
cu produse, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), servicii de agenție de import-
export, strângerea la un loc, ı̂n folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere ı̂n mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii de
intermediere comercială, publicitate, servicii de
informaţii privind marketingul, cercetare de
marketing, marketing, consultanta in domeniul
managementul personalului, recrutarea de
personal, servicii de achiziţie pentru terţi, relaţii
publice, servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, publicitate prin internet, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse.
43. Servicii oferite de cafenele, servicii de
furnizare alimente si bauturi, cazare temporară,
servicii de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi bauturi, servicii de bufet,
servicii de bar, servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), închirierea aparatelor
de gătit, servicii de bucătari personali.

───────

(210) M 2021 05943
(151) 12/08/2021
(732) OCEAN FISH SRL, AFUMATI

NR. 72, DN 2 KM 14, JUD. ILFOV,
AFUMAŢI, ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, AP. 1, JUD. ILFOV, SNAGOV,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Fabrica de Sushi
by Ocean Fish

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 03.09.01; 26.01.01

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

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

29. Pește, fructe de mare și moluște, nu vii,
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, carne și produse din carne, batoane
de pește file, chiftele din pește, conserve de
fructe de mare, conserve de pește, crochete de
pește, extracte de peste, extracte din fructe de
mare, file de pește, fructe de mare preparate,
icre de pește, preparate, mâncăruri pe bază
de pește, paste tartinabile din pește, fructe
de mare și moluște, pește nu viu, produse
alimentare din pește, produse congelate pe bază
de pește, produse din fructe de mare, mâncăruri
cu legume preparate, mâncăruri gătite constând
în principal din pește, mâncăruri gătite constând
în principal din legume, mâncăruri congelate
constând în principal din pește, mâncăruri
preparate constând în principal din fructe de
mare.
30. Sushi, orez preparat, orez, sosuri pentru
orez, mâncăruri pe bază de orez, gustări pe bază
de orez, mâncăruri gătite, uscate și lichide, în
principal pe bază de orez, mâncăruri preparate



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
12/08/2021

pe bază de orez, mâncăruri congelate constând
în principal din orez, mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne, pește
sau legume

───────

(210) M 2021 05944
(151) 12/08/2021
(732) ELENA DIANA LITINSCHI,

STR.DINU VINTILA, NR.6B, BL.
2, SC.H, AP.140 , SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA
VIOLETA BRAGUTA, STR.
GABRIEL CIORAN , NR.15 ,
SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA
ALICE CORINA IORDACHE,
ALE.CODRII NEAMTULUI, NR.5M ,
SC.1, ET.1, AP.6, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA, STR.
REGIMENT 11 SIRET, NR. 15,
BL.E4 , AP.54, JUD. GALAŢI,
GALATI, 800330, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

Gradinita Kidality

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

clase:
41. Educație și instruire, informații în materie de
divertisment, divertisment on-line, divertisment
pe internet, divertisment teatral, educație și
formare în domeniul muzicii și divertismentului,
educație preșcolară, instruire educativă, servicii

de consiliere în carieră (consiliere educativă sau
instruire)

───────

(210) M 2021 05945
(151) 12/08/2021
(732) S.C. UNIDOOS PARA LA MUSICA

SRL, ALEEA LOTUS, NR.6, BL 12
A, SC. A, AP.9, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

Margo Jungle

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.13.25

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 348,
Pantone 338), maro (Pantone 4975,
Pantone 1535)

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────


