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Cereri Mărci publicate în 20/08/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

2 M 2021 05946 13/08/2021 IULIAN PARASCHIV Ideall Store Ideal pentru toţi!

3 M 2021 05948 13/08/2021 ROM STAR SRL RST

4 M 2021 05949 13/08/2021 CONSTANTIN PANDELEA FERONE

5 M 2021 05950 13/08/2021 MADALIN ADRIAN FOLOSTINA ESSTOC

6 M 2021 05953 13/08/2021 VIRALEX COMPLEX 2015 SRL RAKADA BEACH

7 M 2021 05954 13/08/2021 SMART TECHEQUIP SRL ZHR-CAM

8 M 2021 05955 13/08/2021 TIBERIU-PETRE STANCIU BARBERZONE

9 M 2021 05956 13/08/2021 TIBERIU-PETRE STANCIU FRIZ

10 M 2021 05957 13/08/2021 GABRIELA HANU Antic ExLibris DISCOUNT
BOOKS

11 M 2021 05960 13/08/2021 BELLES MARKS LTD ALEXANDRION FLAVOUR
COLLECTION

12 M 2021 05961 13/08/2021 SC COSMISERV AUTO SPEED
BLITZ SRL

Blitz Cars Solution

13 M 2021 05962 13/08/2021 CATALINA GABRIELA ASAVEI
ANDREI IONUT DOGARU

Pauza de mate

14 M 2021 05963 13/08/2021 BERGENBIER S.A. Fresh APPLE & PEAR
WITHOUT PRESERVATIVES
AND ARTIFICIAL COLORS

15 M 2021 05964 13/08/2021 BERGENBIER S.A. Fresh RASPBERRY &
BLUEBERRY WITHOUT
PRESERVATIVES AND
ARTIFICIAL COLORS

16 M 2021 05965 13/08/2021 DANTE INTERNATIONAL SA Instazz

17 M 2021 05966 13/08/2021 ANNE MARIE HUIDEȘ ai-curat

18 M 2021 05967 13/08/2021 OLTINA IMPEX PROD COM Mercy

19 M 2021 05968 13/08/2021 ENERGY-XPLODE SRL EX XPLODE ENERGY

20 M 2021 05969 13/08/2021 OLTINA IMPEX PROD COM
SRL

Făină Mercy

21 M 2021 05970 13/08/2021 OLTINA IMPEX PROD COM
SRL

Mercy Liszt

22 M 2021 05971 13/08/2021 PENSIUNEA CALUDA S.R.L. Caluda MAMAIA SAT

23 M 2021 05972 13/08/2021 GLOBIT LAB SEQUENCE SRL Globit Lab

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 05941 12/08/2021 HIDRONIC SRL HIDRONIC
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 05973 13/08/2021 WINK NETWORK TRUFANDA

25 M 2021 05974 13/08/2021 COQUETTE MAISON SRL LOTUS RESIDENCE

26 M 2021 05976 15/08/2021 ZAMO SHOP SRL osanit

27 M 2021 05977 15/08/2021 ZAMO SHOP SRL NIZORAL

28 M 2021 05978 15/08/2021 ZAMO SHOP SRL KIRKLAND SIGNATURE

29 M 2021 05979 15/08/2021 EURO-ALCO S.R.L. LOGOFĂT
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2-4, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
4000000, CLUJ, ROMANIA

(540)

http://api.osim.ro/video/49/46/49462.mp4

HIDRONIC
(531) Clasificare Viena:

29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
01.15.15; 15.01.13

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#065cab), gri (HEX #554e50), alb

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.

───────

(210) M 2021 05946
(151) 13/08/2021
(732) IULIAN PARASCHIV, ALEEA

BARAJUL DUNĂRII NR.12, BL.M8,
SC.B, ET.7, AP.68, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Ideall Store Ideal pentru toţi!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

clase:
8. Cuțite (arme), cuțite de altoit, cuțite ceramice,
satâre (cuțite), securi, cuțite, pumnale, cuțitoaie.
11. Grătare, mașini de ceață, proiectoare de
lumină, ventilatoare (aer condiționat), aparate de
încălzire, reșouri, radiatoare, electrice.
13. Spray-uri utilizate pentru protecția
personală/spray-uri utilizate pentru protecția
personală, arme cu gaze lacrimogene, curele de
umăr pentru arme/banduliere pentru arme, cutii
pentru puști/cutii pentru arme.
15. Acordeoane, cimpoaie, fluiere din bambus,
banjouri, flașnete, basuri (instrumente muzicale),
șuruburi de arcuș pentru instrumentele muzicale,
arcușuri pentru instrumentele muzicale, călușuri
pentru instrumentele muzicale, clarinete, tobe
(instrumente muzicale), chitări, muzicuțe,
armonii, mandoline, claviete, cutii muzicale,
orgi, corzi de pian, piane, plectre/pene
pentru instrumentele cu corzi, stative
pentru instrumentele muzicale, corzi pentru
instrumentele muzicale, viori.
25. Şorțuri (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte ,
combinezoane (îmbrăcăminte), articole de
acoperit capul pentru purtare, trusouri pentru
copii (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte cu LED-uri

(210) M 2021 05941
(151) 12/08/2021
(732) HIDRONIC SRL, CALEA BACIULUI

http://api.osim.ro/video/49/46/49462.mp4
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încorporate, îmbrăcăminte de stradă, pijamale,
costume (articole de îmbrăcăminte).
28. Sănii bob, jocuri de construcție, darts, zaruri,
drone (jucării), gantere jocuri, puzzle-uri, zmeie,
jocuri de societate, piñatas, jocuri cu inele,
skateboard-uri, praștii (articole sportive), mașini
de jucărie, machete de jucărie, figurine de
jucărie, roboți de jucărie, triciclete pentru copii
(jucării).

───────

(210) M 2021 05948
(151) 13/08/2021
(732) ROM STAR SRL, STR.

PRINCIPALA NR.70, CAMERA
NR.3, SAT LUNGULEŢU,
JUD. DAMBOVIŢA, COMUNA
LUNGULEȚU, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENȚIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. 11 IUNIE NR.51, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

RST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

clase:
35. Servicii privind promovarea vânzărilor de
produse alimentare şi nealimentare pentru terţi,
administrarea stațiilor de benzină (pentru terți)
37. Servicii oferite de staţii de service
(benzinărie), construirea și repararea
dispozitivelor și instalațiilor utilizate pentru
transportul, depozitarea, rafinarea și exploatarea
petrolului, a gazelor naturale și a produselor
acestora, instalarea unei instalații pentru
furnizarea de produse din petrol și gaze

de toate tipurile, întreținerea,curățarea și
supravegherea construcțiilor de instalații care
transportă,primesc,mediază, procesează sau
distribuie hidrocarburi,petrol,gaze naturale,gaze
și produsele acestora, servicii de realimentare cu
benzină pentru autovehicule

───────

(210) M 2021 05949
(151) 13/08/2021
(732) CONSTANTIN PANDELEA,

STR. GHIMPAŢI NR. 23, BL. 2,
SC.3, ET.1, AP.70, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
FERONE

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
promovarea vânzărilor pentru terţi, servicii de
comerţ online sau prin magazine fizice, cu
amănuntul sau en-gross, pentru accesorii de
feronerie.

───────

(210) M 2021 05950
(151) 13/08/2021
(732) MADALIN ADRIAN FOLOSTINA,

ALEEA ROTUNDĂ NR.4 BL.H6,
SC.A, ET.1, AP.7, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ESSTOC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, îmbutelierea, împachetarea şi livrarea
bunurilor.
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40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor
și a băuturilor, servicii de tratare a materialelor
care pot fi prezente în timpul producţieioricăror
substanţe sau obiecte, altele decât o clădire,
de exemplu, servicii care implică tăierea, pilirea,
lustruirea prin abraziune sau acoperire metalică,
prelucrarea şi tratarea produselor alimentare,
de exemplu zdrobirea fructelor, măcinarea făinii,
conservarea alimentelor şi a băuturilor, afumarea
alimentelor, congelarea alimentelor.

───────

(210) M 2021 05953
(151) 13/08/2021
(732) VIRALEX COMPLEX 2015

SRL, STR. TINERETULUI
NR.108, JUDEŢ CONSTANŢA,
COSTINEŞTI, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

RAKADA BEACH

(531) Clasificare Viena:
06.03.04; 27.05.01; 18.03.18; 03.07.16;
07.05.08; 01.01.05

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

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, baruri de cocteiluri, fast-
fooduri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, închiriere de șezlonguri de
plajă cu acoperiș împletit.

───────

(210) M 2021 05954
(151) 13/08/2021
(732) SMART TECHEQUIP SRL,

BDUL UNIRII BL B14 PARTER,
JUDEȚ BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(540)
ZHR-CAM

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

9. Aparate de înregistrare a sunetelor și
imaginilor, camere video activate prin mișcare,
camere de filmat pentru filme cu auto-
developare, camere video pentru endoscopie de
uz industrial.

───────

(210) M 2021 05955
(151) 13/08/2021
(732) TIBERIU-PETRE STANCIU, STR.

GALATA NR. 46, SC. 2, AP. U30,
JUDEȚ ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA,
CALEA CALARASILOR NR. 177,
BL. 45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BARBERZONE

(531) Clasificare Viena:
10.05.04; 10.05.06; 27.05.01; 14.07.20
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale.
21. Ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții.
35. Furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la produse cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de toaletă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, intermediere de
cumpărare de produse pentru terți.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni.

───────

(210) M 2021 05956
(151) 13/08/2021
(732) TIBERIU-PETRE STANCIU, STR.

GALATA NR. 46, SC. 2, AP. U30,
JUDEȚ ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA,
CALEA CALARASILOR NR. 177,
BL. 45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FRIZ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.12; 14.07.20; 10.05.04;
10.05.05; 10.05.11

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale.

21. Ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții.
35. Furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la produse cosmetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de toaletă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, intermediere de
cumpărare de produse pentru terți.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni.

───────

(210) M 2021 05957
(151) 13/08/2021
(732) GABRIELA HANU, STRADA

AUREL VLAICU 160, AP 4, ETAJ
3-4, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Antic ExLibris
DISCOUNT BOOKS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#0066cc)

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
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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.
6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și

parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, fibre textile brute și înlocuitori pentru
acestea.
23. Fire de uz textil.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
ace și ace cu gămălie, flori artificiale, decorațiuni
pentru păr, păr fals.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
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fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2021 05960
(151) 13/08/2021
(732) BELLES MARKS LTD, STR.

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

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

(540)

ALEXANDRION
FLAVOUR COLLECTION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.01

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

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

───────

(210) M 2021 05961
(151) 13/08/2021
(732) SC COSMISERV AUTO SPEED

BLITZ SRL, STR. PRIMAVERII
NR. 13, PARTER, JUDETUL
BOTOSANI, BOTOSANI, 710109,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

Blitz Cars Solution

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.15.03

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

36. Servicii de estimari financiare pentru costuri
de reparații.
37. Furnizare de informatii privind repararea sau
intretinerea de automobile, gresaj de motoare,
intretinere si reparare de transmisii automate,
intretinere si reparare de transmisii manuale,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea motoarelor electrice, reparații și
întreținere de automobile.

───────
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(210) M 2021 05962
(151) 13/08/2021
(732) CATALINA GABRIELA ASAVEI,

COMUNA LESPEZI, JUDETUL
IASI, HECI, IAȘI, ROMANIA
ANDREI IONUT DOGARU,
STRADA STEFAN CEL MARE, NR
2, BLOC T1, AP 42, JUDETUL IASI,
PASCANI, IAȘI, ROMANIA

(540)
Pauza de mate

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

9. Instrumente matematice.
41. Educație.

───────

(210) M 2021 05963
(151) 13/08/2021
(732) BERGENBIER S.A., ȘOSEAUA

BUCUREȘTI NORD, NR. 10,
CLADIREA O1, ETAJ 5, JUDETUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

Fresh APPLE & PEAR
WITHOUT PRESERVATIVES
AND ARTIFICIAL COLORS

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.02; 05.03.11

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

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

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

───────

(210) M 2021 05964
(151) 13/08/2021
(732) BERGENBIER S.A., ȘOSEAUA

BUCUREȘTI NORD, NR.
10, CLADIREA O1, ETAJ 5,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

Fresh RASPBERRY &
BLUEBERRY WITHOUT
PRESERVATIVES AND
ARTIFICIAL COLORS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15; 05.03.11
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(591) Culori revendicate:rosu, roz, verde,
albastru, alb

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

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

───────

(210) M 2021 05965
(151) 13/08/2021
(732) DANTE INTERNATIONAL SA,

SOSEAUA VIRTUTII NR.148,
SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Instazz

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.01; 26.11.07

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

clase:
35. Publicitate, administrarea afacerilor, servicii
de fidelizare, motivare și recompensare, servicii
de cercetare de piață privind fidelizarea clienților,
promovare a vânzărilor prin programe de
fidelizare a clienților, organizare, gestionare
și monitorizare a programelor de fidelizare
pentru clienți, servicii de fidelizare de clienți
în scopuri comerciale, promoționale și/sau
publicitare, administrare de concursuri în scopuri
publicitare, managementul afacerilor în sectorul
transport și livrări, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, încheierea de contracte de
cumpărare și vânzare de mărfuri, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, organizare de tranzacții comerciale
pentru alte persoane prin intermediul shop-
urilor online, regruparea, pentru alte persoane,
de diverse produse, pentru a permite clienților
să compare și să cumpere comod aceste
produse, servicii administrative pentru preluarea

comenzilor, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
gestionare a vânzărilor, servicii de intermediere
referitoare la publicitate, servicii de preluare de
comenzi telefonice pentru terți, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților, afișare
de anunțuri publicitare pentru pentru terți, analiza
reacției la publicitate și cercetare de piață,
asistență în domeniul comercializării produselor,
asistență în materie de management pentru
promovarea afacerilor, campanii de marketing,
creare de texte publicitare, dezvoltare de
campanii promoționale, dezvoltare de strategii și
concepte de marketing.
39. Transport, servicii de livrare, servicii de
livrare a alimentelor, livrare de alimente de
către restaurante, livrare de alimente şi băuturi
preparate pentru consum, livrare de produse
de băcănie, servicii de curierat (mesaje sau
mărfuri), ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
depozitare temporară de livrări, ambalare de
alimente, livrarea de colete , împachetare și
ambalare de bunuri, ambalarea de lichide
conform comenzii și specificațiilor.

───────
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(210) M 2021 05966
(151) 13/08/2021
(732) ANNE MARIE HUIDEȘ, ȘOSEAUA

PIPERA NR. 61, BL1, SC. 2, ET.9,
AP.171, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

ai-curat

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 07.01.12

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

clase:
37. Curățare de clădiri, curățare de clădiri
cu birouri și de spații comerciale, curățare
de mansarde, curățare igienică (clădiri),
curățare industrială intensă pentru unitățile
comerciale de catering, curățarea clădirilor
publice, curățarea clădirilor rezidențiale,
curățarea edificiilor (interior), curățarea edificiilor
(suprafața exterioară), curățarea fabricilor,
curățarea industrială a clădirilor, curățarea
interioarelor edificiilor, curățarea la exterior
a edificiilor, curățarea magazinelor, curățarea
spitalelor, curățarea suprafețelor de pardoseală,
curățarea suprafețelor interioare ale clădirilor,
curățarea suprafețelor pereților exteriori,
curățarea suprafețelor plafoanelor, curățenie în
locații înainte și după evenimente, curățenie în
spațiile comerciale, lustruire pardoseli, servicii de
curățenie, servicii de curățare a birourilor, servicii

de curățenie pentru birouri, servicii de curatenie
pentru spatii rezidentiale, servicii de curățenie
în spații comerciale, servicii de curățenie pentru
hoteluri, servicii de curățenie industrială, servicii
de curățenie înainte și după evenimente, servicii
de curățenie pentru cluburi, servicii de curățenie
pentru centrele de divertisment, servicii de
curatenie pentru spatii nerezidentiale, servicii de
curățenie in showroom-uri, servicii de curățenie
pe bază de contract, servicii de evacuare
(curățenie), servicii de curățenie în spații publice,
servicii de curatenie in blocuri si/sau ansambluri
de locuinte, servicii de curatenie in subsoluri,
servicii de curatenie in spatii interioare, servicii
de curatenie in spatii exterioare, furnizare
de servicii de curățenie, servicii de curățenie
pentru case si apartamente particulare, servicii
de curățenie in școli, servicii de curățenie in
poduri si mansarde, servicii de curățenie pentru
toalete, servicii de curățenie pentru lifturi, servicii
de curățenie în hale industriale, servicii de
menaj, servicii de curatenie suprafete vitrate,
servicii de curățenie prin intermediul alpinismului
utilitar, servicii de curățenie auto, servicii
de curatenie pardoseli, servicii de curățenie
canapele, servicii de curățenie covoare, servicii
de curățenie mochete, servicii de curățenie
manuala, servicii de curățenie mecanizata,
servicii de curățenie automatizata, servicii de
curățenie cu echipamente electrice, servicii
de curățenie cu echipamente alimentate cu
combustibil lichid, servicii de curățare a
tavanelor, servicii de curățenie a școlilor,
servicii de curățenie domestică, servicii de
curățenie pentru birouri, pe bază de contract,
servicii de curățenie pentru case din complexe
rezidențiale, servicii de curățenie pentru centrele
de divertisment, pe bază de contract, servicii
de curățenie pentru cluburi, pe bază de
contract, servicii de curățenie pentru hoteluri,
servicii de curățenie pentru lifturi, servicii de
curățenie pentru toalete, servicii de curățenie
prin intermediul alpinismului utilitar, servicii de
curățenie în uzine industriale, servicii de menaj
(servicii de curățenie), servicii de spălare a
clădirilor, curățare și spălare de jgheaburi,
furnizare de informații privind curățarea clădirilor,
furnizare de informații privind curățarea părților
exterioare ale clădirilor, servicii de curățenie in
spații de prezentare.

───────
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(210) M 2021 05967
(151) 13/08/2021
(732) OLTINA IMPEX PROD COM, STR.

SOCULUI NR. 20A, JUDETUL
PRAHOVA, URLAȚI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)
Mercy

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

30. Făină şi preparate din cereale, făină de
grâu, făină de porumb, mălai, pâine, produse
de panificație, produse de brutărie, produse de
patiserie.
35. Regruparea în beneficiul tertilor, a
produselor făină şi preparate din cereale,
făină de grâu, făină de porumb, mălai, pâine,
produse de panificație, produse de brutărie,
produse de patiserie (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 05968
(151) 13/08/2021
(732) ENERGY-XPLODE SRL, STR

SCOLII , NR 101 E FANTANELE,
JUDETUL SIBIU, FANTANELE,
SIBIU, ROMANIA

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

(540)

EX XPLODE ENERGY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

5. Suplimente dietetice și nutritive, suplimente
nutritive, suplimente nutritive minerale,
suplimente nutritive lichide, suplimente nutritive
nu de uz medical, suplimente nutritive care
conțin în principal magneziu, suplimente nutritive
care conțin în principal calciu, suplimente
nutritive care conțin în principal zinc, suplimente
nutritive care conțin în principal fier, suplimente
nutritive din amidon adaptate pentru uz medical,
suplimente nutritive sub formă de prafuri pentru
băuturi, de tip instant, agenți de eliberare
sub formă de învelișuri de medicamente care
facilitează eliberarea suplimentelor nutritive,
batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte si parti ale
acesteia, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, articole de îmbrăcăminte
impermeabile, îmbrăcăminte pentru copii,
articole de
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îmbrăcăminte pentru copii mici, articole
de purtat pe cap pentru copii, -costume
de baie, îmbrăcăminte pentru plajă, curele
(îmbrăcăminte), cizme, sutiene, şepci (articole
pentru acoperirea capului), îmbrăcăminte din
imitaţie din piele, îmbrăcăminte din piele,
paltoane, gulere (îmbrăcăminte), combinezoane
(îmbrăcăminte), corsete, corsete (lenjerie de
corp), manşoane / manşete (îmbrăcăminte),
rochii, capoate, pantofi sau sandale din iarba
esparto(espadrile), cape de blană, încălţăminte,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
mănuşi (îmbrăcăminte), cizmuliţe, pălării,
articole de acoperit capul pentru purtare, şosete-
tălpici, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), rochii tip
pulover / rochii tip salopetă, chiloţi de damă /
chiloţi pantalonaşi, tricotaje (îmbrăcăminte),
cizme din dantelă, egări (pantaloni), mănuşi cu
un deget, apărători de urechi (îmbrăcăminte),
eşarfe circulare pentru gât/ protecţii pentru gât,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, îmbrăcăminte de stradă, salopete /
combinezoane, jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantalejupe, ponchouri, pijamale,
îmbrăcăminte de-a gata, căptuşeli de-a gata
(piese de îmbrăcăminte), sandale, eşarfeşaluri,
cămăşi, pantofi, cămăşi cu mânecă scurtă,
fuste, pantaloni scurţi tip fustă, bonete, papuci,
furouri (lenjerie de corp), ghetre / şoşoni, articole
sport din jerseu, pantofi de sport, maieuri sport,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
flanele / pulovere / hanorace (pulovere), body-
uri (lenjerie de corp), tricouri cu mânecă
scurtă, colanţi, pantaloni, chiloţi, lenjerie de
corp/ desuuri, uniforme, văluri (îmbrăcăminte),
cozoroace (articole pentru acoperirea capului),
veste / jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă.
hanorace sport, pantaloni sport, bustiere
sport, sacouri sport, ghete sport, bluze sport,
jachete sport, echipament sportiv (articole de
imbracaminte si incaltaminte), maiouri sportive,
pantaloni sportivi, cămăși stil sport, încălțăminte
pentru sport, încălțăminte de sport, șorturi pentru
sport, îmbrăcăminte pentru sport, treninguri
(pentru sport), pantaloni de sport, încălțăminte
de sport, șosete pentru sport, maiouri pentru
sport, pantaloni scurți pentru sport, încălțăminte,
nu pentru sport, costume sportive pentru jogging,
tricouri sportive fără
mâneci, îmbrăcăminte pentru practicarea
sporturilor, șepci și căciuli pentru sport, articole
de îmbrăcăminte pentru sport, bluze sport cu
mâneci scurte, bluze și șorturi pentru sport,
cămăși sport care absorb umezeala, pantaloni
sport care absorb umezeala, bustiere sport
care absorb umezeala, pantaloni matlasați de
uz sportiv, uniforme pentru sporturi de contact,

crampoane pentru atașare pe încălțămintea
sport, costume impermeabile pentru sporturi pe
apă, jachete care sunt articole de îmbrăcăminte
sport, articole sportive pentru acoperit capul (cu
excepția căștilor), îmbrăcăminte de sport (care
nu include mănușile de golf), articole de
îmbrăcăminte pentru copii, îmbrăcăminte pentru
femei, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și
copii, încălțăminte pentru alergare, încălțăminte
de stradă, încălțăminte de atletism, încălțăminte
pentru antrenament, tricouri, tricouri polo, tricouri
imprimate, tricouri pentru fotbal, tricouri de fotbal,
tricouri tip polo, tricouri de tenis, geci, pantaloni
colanți, pantaloni scurți, pantofi de fotbal, ghete
de fotbal, încălțăminte de fotbal, șepci sportive,
mănuși, mănuși pentru motocicliști, mânuși
pentru condus, mănuși pentru cicliști, mănuși
de iarnă, mănuși de camuflaj, mănuși de
schi, mănuși (articole de îmbrăcăminte), fulare
(îmbrăcăminte), eșarfe pentru gât (fulare), fulare
(eșarfe pentru gât).
28. Aparate de interior pentru fitness, roți pentru
exerciții abdominale pentru fitness, echipamente
pentru sport, aparate pentru antrenament
sportiv, articole de sport, articole de gimnastică
și de sport, greutăți pentru picioare (articole de
sport), aparate pentru culturism (exerciții fizice),
aparate de gimnastică, aparate pentru exerciții
fizice, aparate pentru tonifierea corpului (exerciții
fizice), aparate pentru obținerea unei bune
condiții fizice (de uz nemedical), biciclete statice
de antrenament, benzi pentru exerciții, bănci de
exerciții, bare pentru exerciții, gantere (pentru
ridicare de greutăți), mingi pentru sport, mingi
de sport, discuri pentru sport, mingi (articole
sportive), protecții inghinale pentru sportivi
(articole sportive), mingi gonflabile pentru sport,
plase (articole de sport), trambuline (articole
de sport), sănii (articole de sport), bănci de
uz sportiv, ținte pentru uz sportiv, echipament
sportiv de jucărie, mingi pentru practicarea
sporturilor, mănuși confecționate special pentru
sport, genți adaptate articolelor de sport, articole
și echipament de sport, măști de față pentru
sport, protecții de piept pentru sport, protecții de
corp pentru sport, protecții de umeri pentru sport,
protecții de mâini pentru sport, protecții utilizate
în activități sportive, rășină folosită de către
sportivi, plase folosite cu scopuri sportive, mingi
pentru sporturi cu rachetă, huse adaptate pentru
articole de sport, arme pentru paintball (articole
sportive), plăci pentru practicarea sporturilor
nautice, genți adaptate special
pentru echipamente sport, protecții de antebraț
(articole de sport), apărători de tibie (articole de
sport), apărători de genunchi (articole
de sport), apărătoare de tibie pentru uz sportiv,
plase pentru jocuri sportive cu minge, jucării,
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jucării electronice, jucarii inteligente, jucării
modulare, jucării gonflabile, vehicule (jucării),
drone (jucării), jucării acționate mecanic, jucării
pentru copii, jucării din lemn, jucării electronice
didactice, jucării cu baterii, jucării de construit,
jucării electronice teleghidate, jucării din cauciuc,
jucării din metal, puzzle-uri (jucării), jucării de
lemn, jucării robot care se transformă, jucării,
jocuri și articole de joacă, jucării de construit
care se îmbină, vehicule cu patru roți pentru
copii (jucării), porți pentru fotbal, genunchiere
pentru fotbal, mănuși de fotbal, mingi de fotbal,
echipament pentru fotbal, mingi medicinale,
mingi de joacă, mingi de tenis, pompe pentru
mingi, mingi de handbal, mingi de polo, mingi de
antrenament, mingi pentru gimnastică, mingi de
plajă, mingi de rugbi, mingi de baschet, mingi de
joc, mingi pentru jocuri, jocuri sportive, mănuși
de box, mănuși pentru karate, mănuși pentru
ridicarea de greutăți, biciclete de jucărie, biciclete
statice de antrenament, trotinete, skateboarduri,
skateboarduri (echipament recreativ), jocuri,
jocuri electronice, jocuri mecanice.
32. Băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi
carbogazoase dulci, băuturi carbogazoase
aromate nealcoolice, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare
nealcoolice cu aromă de fructe, băuturi
răcoritoare cu conținut caloric scăzut, apă tonică
(băuturi care nu sunt pentru uz medicinal),
băuturi energizante, băuturi energizante care
conțin cafeină, băuturi energizante (care nu
sunt de uz medical), băuturi izotonice, băuturi
izotonice (nu pentru uz medical).
35. Managementul afacerilor sportivilor,
promovare de competiții și evenimente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la articole sportive, promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole sportive, servicii de publicitate pentru
promovarea vânzării de băuturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi nealcoolice, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente sau
băuturi, servicii de vânzare de
băuturi prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal.servicii de publicitate în

legătură cu eventimente de sporturi electronice,
servicii de promovare în legătură cu evenimente
de sporturi electronice, servicii de marketing în
legătură cu evenimente de
sporturi electronice, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și serviciile
cu activități sportive, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și
serviciile cu competiții sportive, publicitate,
inclusiv promovare de produse și servicii
ale terților prin sponsorizare și contracte
de licență referitoare la evenimente sportive
internaționale, marketing digital, marketing
promoțional, publicitate și marketing, campanii
de marketing, informații de marketing, marketing
de referință, marketing pe internet, servicii de
marketing, servicii de publicitate și marketing
online, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de marketing prin telefon
(nu pentru vânzări), producție de înregistrări
audio în scopuri de marketing, producție de
înregistrări video în scopuri de marketing,
promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, servicii de marketing în
domeniul optimizării traficului pe site-uri web,
promovarea comercială, promovarea vânzărilor,
servicii de promovare, promovarea afacerii
(publicitate), servicii de promovare comercială,
servicii de promovare și publicitate, servicii de
promovare a vânzărilor, servicii de publicitate
și de promovare, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovare și realizare de
expoziții comerciale, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic.

───────

(210) M 2021 05969
(151) 13/08/2021
(732) OLTINA IMPEX PROD COM SRL,

STR. SOCULUI NR. 20A, JUD.
PRAHOVA, URLAȚI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)
Făină Mercy

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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30. Făină, făină de grâu, făină de porumb, mălai.
35. Regruparea în beneficiul tertilor, a
produselor făină, făină de grâu, făină de porumb,
mălai (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 05970
(151) 13/08/2021
(732) OLTINA IMPEX PROD COM SRL,

STR. SOCULUI NR. 20A, JUD.
PRAHOVA, URLAȚI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)
Mercy Liszt

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

30. Făină, făină de grâu, făină de porumb, mălai.
35. Regruparea în beneficiul tertilor, a
produselor făină, făină de grâu, făină de porumb,
mălai (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 în spatiu fizic si/ sau
online, cu amanuntul si/sau cu ridicata a
produselor proprii şi ale terţilor, 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 05971
(151) 13/08/2021
(732) PENSIUNEA CALUDA S.R.L.,

STR. M7 NR. 34, LOC. NĂVODARI,
JUD. CONSTANŢA, NĂVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ET 1, SECTORUL
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Caluda MAMAIA SAT

(531) Clasificare Viena:
01.03.15; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.03;
29.01.02; 29.01.03

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

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi
băuturi, cazare temporară, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, servicii hoteliere, rezervări
pentru cazarea temporară, servicii de recepţie
pentru cazare temporară (gestionarea sosirilor
şi plecărilor), furnizarea de facilităţi pentru
camping, servicii de catering care constau în
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furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de restaurant, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar).

───────

(210) M 2021 05972
(151) 13/08/2021
(732) GLOBIT LAB SEQUENCE SRL,

STR. PITAR MOŞ NR. 27, ET. 5,
AP. 17, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010452, ROMANIA

(540)

Globit Lab

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.02; 26.01.04; 26.11.02

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

9. Computere și dispozitive periferice
pentru computere, dispozitive de memorie
pentru calculatoare, programe de calculator,
înregistrate, tastaturi pentru calculatoare,
programe de operare pe calculator,
înregistrate, dispozitive periferice pentru
calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor de
ecran, înregistrat sau descărcabil, suporturi
de date stocate sau descărcabile, software
pentru computere, suporturi de stocare digitale
sau analog, echipamente de prelucrare a
datelor şi calculatoare, computere și dispozitive
periferice pentru computere, dispozitive de
memorie pentru calculatoare, programe
de calculator, înregistrate, tastaturi pentru
calculatoare, programe de operare pe calculator,
înregistrate, dispozitive periferice pentru
calculator, componente software descărcabil

pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator, descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, componente
hardware pentru calculator, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor de
ecran, înregistrat sau descărcabil.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului,
programarea computerelor, servicii de calculator
şi tehnologie pentru securizarea datelor
informatice şi a informaţiilor personale şi
financiare, precum şi pentru detectarea
accesului neautorizat la date şi informaţii,
spre exemplu, servicii de protecție anti-
virus pentru computer, servicii de criptate a
datelor, monitorizarea electronică a informațiilor
de identificare personală pentru detectarea
furtului de identitate prin internet, software ca
serviciu (SaaS), platformă ca serviciu (PaaS),
proiectare de software și sisteme de computer,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă în
securitatea informatică, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor şi a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în format
fizic, crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru terţi
de indexuri de informaţii bazate pe siteurile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă
în securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator. stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a informaţiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, monitorizarea electronică a activităţii
cărţilor de credit pentru a detecta furtul de
identitate prin intermediul internetuluiconsultanţă
în domeniul tehnologiei informaţiei (IT),
furnizarea de informaţii în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
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la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii datelor
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire pe servere, dezvoltarea de software
în cadrul publicării de software, actualizarea
software-ului pentru calculatoare, închirierea
serverelor web, consultanţă în proiectarea site-
urilor web.

───────

(210) M 2021 05973
(151) 13/08/2021
(732) WINK NETWORK, STR. DR. EMIL

SAVINI NR. 3A, BLOC J4, SC. B,
ET. 2, AP.1, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)
TRUFANDA

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

43. Servicii de restaurant și bar, servicii de
fast-fooduri, servicii de ceainării, furnizare de
alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă, servicii
de localuri tip snack-bar, servicii de bufet, servicii
ale bistrourilor, servicii de cafenea.

───────

(210) M 2021 05974
(151) 13/08/2021
(732) COQUETTE MAISON SRL, STR.

MIHAI VITEAZU NR. 32, JUD.
BRAŞOV, FĂGĂRAŞ, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

LOTUS RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
05.05.16; 07.03.11; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.02; 29.01.06

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

clase:
35. Servicii de cumpărare şi vânzare de bunuri
imobiliare, servicii de cumpărare şi vânzare
de bunuri imobiliare proprii, organizarea de
evenimente, târguri şi expoziţii în vederea
promovării şi comercializării de proprietăţi
imobiliare, regruparea în avantajul terţilor a
caselor, vilelor şi apartamentelor (cu excepţia
transportului lor), permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod, publicitate pentru
imobile comerciale sau rezidențiale.
36. Asigurări pentru clădiri, închirieri de clădiri,
servicii de finanțare a proiectelor de clădiri,
servicii închiriere de clădiri, administrare de
clădiri cu locuințe, administrare de clădiri cu
apartamente, închirieri tip leasing de clădiri,
servicii de evaluări financiare privind proiectarea
clădirilor, colectare de impozite pe clădiri
comerciale, gestiune financiară a proiectelor
de clădiri, agenții sau brokeraj de închiriere
de clădiri, finanțare de proiecte de renovare
de clădiri, furnizare de informații privind
închirierea de clădiri, servicii financiare privind
proprietățile imobiliare și clădirile, închirieri
de proprietăți (doar proprietăți imobiliare),
gestiunea proprietăților comerciale, gestionarea
proprietăților (imobiliare), managementul
proprietăților imobiliare, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, asigurare de
proprietăți imobiliare, gestionarea portofoliilor
de proprietăți, estimări (evaluare) de proprietăți
imobiliare, asigurări pentru deținătorii de
proprietăți, brokeraj de asigurări pentru
proprietăți, administrare financiară de portofolii
de proprietăți, servicii de concesionare de
proprietăți funciare absolute, administrare
fiduciară de proprietăți imobiliare, ipoteci pentru
proprietăți și terenuri, consultanță privind
investițiile rezidențiale, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
servicii ale agențiilor de bunuri imobiliare
rezidențiale, consiliere referitoare la ipoteci
pentru proprietăți rezidențiale, închirieri de
spații pentru birouri (imobiliare), administrarea
locuințelor, furnizare de locuințe permanente,
finanțarea creditelor pentru locuințe, asigurarea
bunurilor din locuință, închirieri de locuințe
(apartamente), servicii de asigurări de
locuințe, administrare de clădiri cu locuințe,
punere la dispoziție de locuințe (afaceri
imobiliare), agenție de închirieri de locuințe
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(apartamente), servicii de gestiune imobiliară
pentru ansambluri de locuințe, servicii de
consultanță și curtaj în asigurări pentru
locuințe, afaceri imobiliare, evaluări imobiliare,
agenţii imobiliare, servicii imobiliare, investiţii
imobiliare, gestionarea investiţiilor imobiliare,
finanţarea creditelor imobiliare, gestionarea
proprietăţilor (imobiliare), managementul
proprietăţilor imobiliare, gestiunea bunurilor
imobiliare, servicii imobiliare privind gestionarea
investiţiilor imobiliare, consultanţă privind bunuri
imobiliare, servicii de achiziţii imobiliare,
organizare de închirieri imobiliare, estimări de
proprietăţi imobiliare, evaluări de proprietăţi
imobiliare, servicii ale agenţiilor imobiliare,
administrare de bunuri imobiliare, gestionare de
proprietăţi imobiliare, asigurare de proprietăţi
imobiliare, administrare de proprietăţi imobiliare,
investiţii în proprietăţi imobiliare, servicii privind
afaceri imobiliare, servicii financiare privind
proprietăţile imobiliare, asistenţă în domeniul
achiziţiilor imobiliare, consultanţă financiară
privind investiţiile imobiliare, servicii de gestiune
a investiţiilor imobiliare, estimări financiare
(asigurări, bănci, proprietăţi imobiliare), achiziţie
de proprietăţi imobiliare (pentru terţi), închirieri
de proprietăţi (doar proprietăţi imobiliare), servicii
de consultanţă privind proprietăţile imobiliare,
furnizare de informaţii privind bunurile imobiliare,
furnizare de informaţii privind proprietăţile
(imobiliare), intermediere pentru închirierea de
proprietăţi imobiliare, intermediere de închirieri
de proprietăţi imobiliare, consultanţă privind
achiziţionarea de bunuri imobiliare, servicii de
administrare de bunuri imobiliare, investiţii de
capital în proprietăţi imobiliare, organizare de
închirieri (doar proprietăţi imobiliare), închirieri
de spaţii pentru birouri (imobiliare), servicii
de investiţii în proprietăţi imobiliare, consiliere
privind investiţiile în proprietăţi imobiliare,
servicii financiare privind proprietăţile imobiliare
şi clădirile, servicii de consiliere privind
evaluarea proprietăţilor imobiliare, evaluarea
financiară a proprietăţii personale şi imobiliare,
servicii ale agenţiilor de bunuri imobiliare
rezidenţiale, acordarea de garanţii financiare
pentru bunurile imobiliare, servicii de finanţare
privind dezvoltarea proprietăţilor imobiliare,
servicii de asigurări în domeniul proprietăţilor
imobiliare, servicii ale agenţiilor imobiliare
de spaţii comerciale, agenţii de închiriere
de proprietăţi imobiliare (apartamente),
administrarea afacerilor financiare legate de
proprietăţi imobiliare, servicii financiare pentru
achiziţionarea de proprietăţi imobiliare, servicii
de informaţii computerizate privind proprietăţile
imobiliare, servicii de căutare de proprietăţi
imobiliare naţionale, evaluare de cereri de

despăgubire pentru proprietăţile imobiliare,
servicii de cercetare privind achiziţia de
proprietăţi imobiliare, servicii de consultanţă
în materie de bunuri imobiliare, servicii
ale agenţiilor imobiliare pentru închirierea
de proprietăţi imobiliare, intermediere privind
proprietatea comună a unei proprietăţi
imobiliare, servicii de consiliere privind investiţiile
în proprietăţi imobiliare, încheiere de contracte
de închiriere de bunuri imobiliare, servicii
de asigurări cu privire la bunuri imobiliare,
furnizare de informaţii privind bunuri imobiliare
şi terenuri, servicii ale agenţiilor imobiliare
pentru închirierea de clădiri, servicii ale
agenţiilor imobiliare pentru închirierea de
terenuri, furnizare de informaţii pe internet privind
afacerile imobiliare, servicii de consiliere privind
deţinerea de proprietăţi imobiliare, selectare şi
achiziţie de proprietăţi imobiliare (în numele
terţilor), servicii de management imobiliar privind
tranzacţiile cu proprietăţi imobiliare, servicii
de administrare a proprietăţilor imobiliare în
domeniul agriculturii, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare şi a proprietăţilor, servicii
de administrare a proprietăţilor imobiliare în
domeniul horticulturii, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru spaţii industriale,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru clădiri rezidenţiale, furnizare de informaţii
în legătură cu evaluarea bunurilor imobiliare,
servicii ale agenţiilor imobiliare pentru vânzarea
şi închirierea de clădiri, servicii ale agenţiilor
imobiliare pentru vânzarea şi închirierea spaţiilor
comerciale, servicii de cesiune de contracte de
închiriere a proprietăţilor imobiliare, servicii de
prelungire a contractelor de închiriere pentru
proprietăţi imobiliare, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru malluri de
cumpărături, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru locaţii pentru divertisment,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spaţii de clădiri, servicii ale agenţiilor
imobiliare pentru achiziţia şi vânzarea de
clădiri, servicii ale agenţiilor imobiliare pentru
achiziţia şi vânzarea de terenuri, servicii de
agenţie pentru vânzarea de proprietăţi imobiliare
pe bază de comision, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanţarea pentru
achiziţionarea de proprietăţi imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spaţii de vânzare cu amănuntul, servicii de listare
de proprietăţi imobiliare pentru închirierea de
case şi închirierea de apartamente, evaluare de
proprietăţi, gestiunea proprietăţilor comerciale,
gestionarea portofoliilor de proprietăţi.
37. Construcţie de proprietăţi, renovare de
proprietăţi, întreţinere de proprietăţi, reparații
clădiri, renovarea clădirilor, dezinfectarea
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clădirilor, curățarea clădirilor, restaurarea
clădirilor, conservarea clădirilor, întreținerea
clădirilor, construcție de clădiri, fundații pentru
clădiri, decorare (zugrăvire) de clădiri, vopsire
de clădiri, demontare de clădiri, consolidare de
clădiri, curățare de clădiri, reparații de clădiri,
renovare de clădiri, curățare igienică (clădiri),
întreținere de clădiri, curățarea clădirilor publice,
izolarea clădirilor existente, curățarea clădirilor
rezidențiale, supravegherea reparațiilor la clădiri,
dezmembrare de clădiri industriale, instalarea
armăturilor pentru clădiri, servicii de construcții
de clădiri instituționale, servicii de construcții de
clădiri comerciale, servicii de construcții de clădiri
rezidențiale, construirea de clădiri multifamiliale,
restaurări specializate de clădiri, renovarea
interioară a clădirilor, renovarea și restaurarea
clădirilor, renovarea și repararea clădirilor,
amenajarea interiorului clădirilor companiilor,
curățarea industrială a clădirilor, izolare termică
a clădirilor, consultanță privind construcția de
clădiri și de clădiri rezidențiale, reparații și
întreținere de clădiri, construire de fundații
pentru clădiri, aplicarea de căptușeli pe clădiri,
construcție de clădiri de apartamente, servicii
de construcții de clădiri, servicii de vopsire
și decorare (zugrăvire) de clădiri, construire
de părți de clădiri, servicii de cablare pentru
telecomunicații în clădiri, aplicarea de tencuială
pe clădiri, reparații și renovări de clădiri, servicii
de redecorare de clădiri, servicii de construcții
și reparații de clădiri, lucrări de reparații la
clădiri, servicii de renovare pentru clădiri, servicii
de construcții și demolări de clădiri, instalarea
pereților despărțitori pentru clădiri, montarea
izolației termice la clădiri, fumigarea clădirilor
împotriva acțiunii dăunătorilor, dezinfectarea
clădirilor împotriva infestării bacteriene, servicii
de renovare a clădirilor, curățarea suprafețelor
interioare ale clădirilor, servicii de spălare
a clădirilor, renovarea interioară a clădirilor
comerciale, servicii de construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, servicii de combatere
a dăunătorilor cu privire la clădiri, curățare
interioară și exterioară de clădiri, construirea
de clădiri destinate procesului educativ,
montare de clădiri și structuri prefabricate,
servicii consultative privind demolarea de
clădiri, reparare și întreținere de clădiri
rezidențiale, servicii de consiliere privind
consolidarea clădirilor, servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, lucrări de izolare
a clădirilor (construcții), supravegherea ucrărilor
de renovare a clădirilor, furnizare de informații
privind curățarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor, furnizare de
informații privind renovarea clădirilor, instalare
de echipamente pentru automatizarea clădirilor,

servicii consultative în domeniul construcției
clădirilor, aplicarea de acoperiri de protecție
pentru clădiri, construcție de clădiri pe bază
de comandă, întreținere și reparare de instalații
în clădiri, aplicarea de vopsea de protecție pe
clădiri, servicii de informații privind construcția
de clădiri, instalare de sisteme de izolare
pentru clădiri, servicii de consultanță privind
reparațiile la clădiri, construcția de clădiri
utilizate în domeniul sănătății, construirea
de clădiri industriale și pentru producție,
servicii de consultanță privind construcția
de clădiri, instalare de armături și garnituri
pentru clădiri, construcție de clădiri și de alte
structuri, servicii de readaptare a instalațiilor
de încălzire din clădiri, eliminarea molozului
din clădiri (servicii de construcții), reparare
și întreținere de clădiri cu birouri, întreținere
și reparații de conținutal clădirii, instalare
de panouri colorate pe fațadele clădirilor,
servicii de informații legate de renovarea
clădirilor, aplicarea de căptușeli pentru repararea
suprafețelor clădirilor (izolare), managementul
proiectelor pe șantier privind construcția
clădirilor, inspecția clădirilor (în timpul lucră
rilor de construcție), construcție de proprietăți,
întreținere de proprietăți, renovare de proprietăți,
construcție de proprietăți industriale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcție de
proprietăți comerciale, servicii de consiliere
privind renovarea proprietăților imobiliare,
informaţii în domeniul construcţiilor, servicii de
construcţii de standuri comerciale şi magazine,
închiriere de echipament de construcţii (maşini
de şantier), servicii făcute de antreprenori în
construcţii, servicii făcute de persoane sau
de organizaţii care se ocupă de restaurarea
de obiecte, servicii specializate în domeniul
construcţiei, cum ar fi cele de prestate de
zugravi, instalatori sanitari, instalatori pentru
instalaţiile de încălzire sau țiglari, servicii de
reparaţii, şi anume servicii care se ocupă cu
repunerea în bună stare a oricărui obiect după
uzură, stricăciune, deteriorare sau distrugere
parţială, servicii anexe serviciilor de construcţii
cum ar fi verificarea proiectelor de construcţii,
servicii de închiriere de utilaje sau de materiale
de construcţii, instalare de structuri temporare
pentru târguri comerciale, construcție de standuri
pentru târguri comerciale și expoziții, construirea
de zone rezidențiale, controlul dăunătorilor
pentru locuințe rezidențiale, alții decât cei din
agricultură, silvicultură, acvacultură, horticultură,
servicii de curățenie pentru case din complexe
rezidențiale, îndepărtarea păsărilor din clădiri
rezidențiale și comerciale, construire de școli,
construcție de spații de cazare interioare,
construire de locuri de cazare pentru turism,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
13/08/2021-15/08/2021

servicii de reparaţii, servicii de instalaţii, servicii
de consiliere privind renovarea proprietăţilor
imobiliare, servicii de supraveghere a
construcţiilor de clădiri pentru proiecte imobiliare,
construcţie de proprietăţi, construcții de clădiri
instituționale, construcții de clădiri comerciale,
construcții de clădiri rezidențiale, construcții și
repara ții de clădiri, construcții și demolări
de clădiri, construcții de clădiri rezidențiale
și comerciale, supravegherea lucrărilor de
renovare a clădirilor, inspecția clădirilor (în
timpul lucrărilor de construcție), construcţii
de standuri comerciale şi magazine, servicii
de construcții, impermeabilizarea construcțiilor
(izolare), servicii de construcție de proprietăți,
servicii de construcție de verande, servicii de
construcție de șosele, servicii de construcție de
sere, servicii de construcție de uzine, servicii de
construcție de conducte, servicii de construcții
de cheiuri, servicii de construcție de magazine,
servicii de construcții de terase, servicii de
construcție de clădiri, servicii de construcție
de case, servicii de construcţie de proprietăţi,
servicii de renovare de proprietăţi, servicii de
întreţinere de proprietăţi, servicii de reparații
clădiri, servicii de renovarea clădirilor, servicii
de dezinfectarea clădirilor, servicii de servicii
de construcție de fundații pentru clădiri, servicii
de decorare (zugrăvire) de clădiri, servicii de
vopsire de clădiri, servicii de demontare de
clădiri, servicii de consolidare de clădiri, servicii
de curățare de clădiri, servicii de reparații de
clădiri, servicii de renovare de clădiri, servicii
de curățarea clădirilor rezidențiale, servicii de
dezmembrare de clădiri industriale, servicii de
instalarea armăturilor pentru clădiri, servicii de
construirea de clădiri multifamiliale, servicii de
restaurări specializate de clădiri, servicii de
renovarea interioară a clădirilor, servicii de
renovarea și restaurarea clădirilor, servicii de
renovarea și repararea clădirilor, servicii de
amenajarea interiorului clădirilor companiilor,
servicii de curățarea industrială a clădirilor,
servicii de izolare termică a clădirilor, servicii
de consultanță privind construcția de clădiri și
de clădiri rezidențiale, servicii de construire de
părți de clădiri, servicii de curățarea suprafețelor
interioare ale clădirilor, servicii de renovarea
interioară a clădirilor comerciale, servicii de
curățare interioară și exterioară de clădiri, servicii
de construirea de clădiri destinate procesului
educativ, servicii de montare de clădiri și structuri
prefabricate, servicii de aplicare de acoperiri de
protecție pentru clădiri, servicii de construcție de
clădiri pe bază de comandă, servicii de aplicarea
de vopsea de protecție pe clădiri, servicii
de construirea de clădiri industriale și pentru
producție, servicii de construcție de clădiri și de

alte structuri, servicii de reparare și întreținere
de clădiri cu birouri, servicii de întreținere
și reparații de conținutal clădirii, servicii de
inspecție a clădirilor (în timpul lucrărilor de
construcție), servicii de întreținere de proprietăți,
servicii de construcție de proprietăți industriale,
servicii de construcție de proprietăți rezidențiale,
servicii de construcție de proprietăți comerciale,
servicii de construcție de standuri pentru târguri
comerciale și expoziții, servicii de construirea
de zone rezidențiale, controlul dăunătorilor
pentru locuințe rezidențiale, construire de
locuințe private, construirea de locuințe publice,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
servicii de construcții referitoare la clădiri pentru
locuințe.
42. Proiectare de clădiri, monitorizarea structurii
clădirilor, inspecția clădirilor (expertize),
amenajări interioare pentru clădiri, proiectare
(design) de clădiri, proiectare de clădiri
industriale, controlul calității clădirilor finalizate,
proiectare a exterioarelor clădirilor, design de
clădiri de birouri, proiectare (design) pentru
extinderea clădirilor, servicii de proiectare
a clădirilor, proiectare de clădiri pentru
îngrijirea sănătății, proiectare de clădiri
cu atmosferă controlată, servicii pentru
designul de clădiri industriale, cercetare în
domeniul construcțiilor de clădiri, servicii
de consultanță privind proiectarea clădirilor,
servicii de proiectare pentru interiorul clădirilor,
monitorizarea activităților care influențează
mediul în clădiri, consultanță profesională
privind eficiența energetică în clădiri, cercetare
tehnologică pentru industria construcțiilor de
clădiri, servicii de proiectare pentru interioarele
de clădiri, servicii arhitecturale pentru proiectare
de clădiri comerciale, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de clădiri, măsurarea
condițiilor de mediu în cadrul clădirilor, evaluarea
calității proprietăților imobiliare, servicii de design
al clădirilor, servicii pentru proiectarea de
ansambluri rezidențiale, servicii de proiectare
privind proprietățile rezidențiale, planificare și
proiectare de ansambluri rezidențiale, proiectare
de hoteluri, servicii pentru proiectare (design)
de hoteluri, servicii de proiectare privind
decorațiunile interioare pentru locuințe.

───────
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(210) M 2021 05976
(151) 15/08/2021
(732) ZAMO SHOP SRL, STR.

CERNISOARA 96D, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061016, ROMANIA

(540)
osanit

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

5. Extracte din plante pentru scopuri medicale,
compoziţii pentru sugari, medicamente pentru uz
stomatologic, suplimente nutritive, pastile pentru
scopuri farmaceutice / tablete pentru scopuri
farmaceutice, preparate fitoterapeutice pentru
scopuri medicale, extracte de plante pentru
scopuri farmaceutice.

───────

(210) M 2021 05977
(151) 15/08/2021
(732) ZAMO SHOP SRL, STR.

CERNISOARA 96D, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061016, ROMANIA

(540) NIZORAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Şampoane medicamentoase, loţiuni de
păr medicamentoase, preparate farmaceutice
pentru tratarea mătreţii, preparate chimice
pentru scopuri farmaceutice, fungicide, alifii,
loţiuni pentru scopuri farmaceutice, produse
farmaceutice.

───────

(210) M 2021 05978
(151) 15/08/2021
(732) ZAMO SHOP SRL, STR.

CERNISOARA 96D, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 061016, ROMANIA

(540)

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

5. Preparate medicinale pentru creşterea
părului, şampoane medicamentoase, loţiuni de
păr medicamentoase.

───────

(210) M 2021 05979
(151) 15/08/2021
(732) EURO-ALCO S.R.L., STR.

BUCURIEI NR. 20, CHIŞINĂU,
REPUBLICA MOLDOVA

(740) ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. GHEORGHE
STEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
LOGOFĂT

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

33. Bauturi alcoolice, cu exceptia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea bauturilor.

───────

35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
regruparea in avantajul tertilor a produselor
specificate in clasa 33, permitand consumatorilor
sa le vada si sa le achizitioneze cat mai comod
prin magazine en gros si en detail, prin cataloage
de vanzare, prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web.

KIRKLAND SIGNATURE


