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Cereri Mărci publicate în 20/12/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 08612 13/12/2021 SUD GRUP EDIL CONSTRUCT

SRL
ilmadoors.ro

2 M 2021 08830 13/12/2021 IMPERIUM PUB SRL IMPERIVM PUB ·
RESTAURANT · COFFEE SHOP
EST . 2003

3 M 2021 08860 13/12/2021 SC SURPRIZE DAMBOVITA
SRL

Surprize La tine acasă

4 M 2021 08861 13/12/2021 SC CIPSTOVAL SWEETS SRL MORE THAN SALT SALT WITH
PERSONALITY

5 M 2021 08863 13/12/2021 PARTIDUL PENSIONARILOR
UNITI

PPU PARTIDUL
PENSIONARILOR UNIȚI

6 M 2021 08864 13/12/2021 ELENA - IULIANA NEAGU ELENA - IULIANA NEAGU

7 M 2021 08865 13/12/2021 ECO-FERM SRL Laptaria lui Matache

8 M 2021 08866 13/12/2021 OZARIS FOOD SRL CERVO - Just have a seat -

9 M 2021 08867 13/12/2021 ALINA - MONICA GANEA -
NASTA

PROASPĂT COPT PÂINE
ARTIZANALĂ CU MAIA

10 M 2021 08868 13/12/2021 APRIL FILIP Miez de Miere

11 M 2021 08869 13/12/2021 CLAUDIA CARMEN STANCIU algoritm

12 M 2021 08870 13/12/2021 ASOCIAȚIA DRAG DE HAȚEG CASA VULCANILOR

13 M 2021 08871 13/12/2021 YAMATO EXPRESS SRL Yamato Express

14 M 2021 08872 13/12/2021 NATALIA ROMAN Stop and Wash

15 M 2021 08873 13/12/2021 MEDIURG INTERNATIONAL
SRL

MEDIURG INTERNATIONAL

16 M 2021 08874 13/12/2021 IRINA-OANA FURDUI IMPROVOCATIVE

17 M 2021 08875 13/12/2021 MIETEN HAUSE S.R.L. Casa Roth

18 M 2021 08876 13/12/2021 RODICA-CRISTINA BADESCU naiva

19 M 2021 08877 13/12/2021 CRISTIANA-BEATRICE MARIN-
CĂLIMĂNEANU

EDELWEISS GRUP

20 M 2021 08878 13/12/2021 GABRIEL-FLORIAN MANEA FR REVISTA FOTOGRAFIA.RO

21 M 2021 08879 13/12/2021 CONCELEX SRL conceLex

22 M 2021 08880 13/12/2021 CHROMOSOME DYNAMICS SA Tortoise - slow food delivery-

23 M 2021 08881 13/12/2021 MAD ANIMATOR S.R.L ALL MAD
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 08882 13/12/2021 CHROXCLINICAL 2020 S.R.L. CENTRUL DE CARDIOLOGIE

Dr. Preoteasa Cristian

25 M 2021 08883 13/12/2021 MARIAN PETCU SEPTASEPT

26 M 2021 08884 13/12/2021 ROPHARMA S.A. ENZIMAX

27 M 2021 08885 13/12/2021 AESCULAP PROD S.R.L. MINIVIT

28 M 2021 08886 13/12/2021 AESCULAP PROD S.R.L. Nutralino

29 M 2021 08887 13/12/2021 PAGINA DE NURSING
CONCEPT S.R.L.

PAGINA DE NURSING

30 M 2021 08888 13/12/2021 AESCULAP PROD S.R.L. VitaKid

31 M 2021 08889 13/12/2021 AESCULAP PROD SRL Vitalmino

32 M 2021 08890 13/12/2021 AESCULAP PROD SRL Vitamino

33 M 2021 08891 13/12/2021 CRISTIAN DRACEA IONESCU
SRL

Nappa Perne Auto

34 M 2021 08892 13/12/2021 SÎNZIANA-IOANA ISPAS Profa de robotică

35 M 2021 08893 13/12/2021 DOBROGEA BISCUIT SRL Dulcele mereu tânăr

36 M 2021 08894 13/12/2021 DOBROGEA BISCUIT

37 M 2021 08895 13/12/2021 DOBROGEA BISCUIT Dulcele mereu tânăr

38 M 2021 08896 13/12/2021 REMOVLADY FOOD SRL LA NEGRU

39 M 2021 08897 13/12/2021 DOBROGEA BISCUIT

40 M 2021 08898 13/12/2021 DOBROGEA BISCUIT Dobrogea, Eugenia, Original
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(210) M 2021 08612
(151) 13/12/2021
(732) SUD GRUP EDIL CONSTRUCT

SRL, SOS. BUCURESTI-
GIURGIU NR. 72, CAMERA
3, SAT CALUGARENI,
JUDETUL GIURGIU, COMUNA
CALUGARENI, GIURGIU,
ROMANIA

(540)

ilmadoors.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.04.09

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

clase:
37. Servicii de lucrări de construcții a clădirilor
rezidențiale și nerezidențiale.

───────

(210) M 2021 08830
(151) 13/12/2021
(732) IMPERIUM PUB SRL, B-DUL

NICOLAE BALCESCU NR.24,
AP.1C, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

IMPERIVM PUB ·
RESTAURANT · COFFEE

SHOP EST . 2003

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.22; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03; 26.11.08; 26.01.01

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

39. Livrare de alimente de către restaurante.
43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), servicii de catering.

───────
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(210) M 2021 08860
(151) 13/12/2021
(732) SC SURPRIZE DAMBOVITA SRL,

STR. VASILE FLORESCU NR.
4, BLOC 22, SCARA A, ET. 2,
APT. 10, JUDEȚ DÂMBOVIȚA,
TARGOVISTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU NR. 21, APT. 1,
JUDEȚ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Surprize La tine acasă

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 21.01.16; 26.04.01; 26.04.02

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

35. Publicitate și marketing, administrarea
afacerii, servicii de franciză, servicii de comerț
online și offline cu produse diverse.

───────

(210) M 2021 08861
(151) 13/12/2021
(732) SC CIPSTOVAL SWEETS SRL,

ALEEA CATINEI NR. 4, BL. 28A,
SC. B, ET. 2, AP. 31, JUDEȚ
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

MORE THAN SALT SALT
WITH PERSONALITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 05.03.15; 05.03.17;
07.01.16

(591) Culori revendicate:roșu, alb, verde
deschis, verde închis, maro deschis,
maro închis, negru

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

30. Sare cu condimente, sare, sare de bucătărie
condimentată, sare pentru condimentarea
mâncării, sare de mare de bucătărie, sare,
mirodenii, arome și condimente, sare de masă,
sare de bucătărie, sare pentru conservarea
alimentelor.
35. Publicitate, marketing, servicii de comerț cu
ridicata și amănuntul și online cu produse de
sare.

───────
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(210) M 2021 08863
(151) 13/12/2021
(732) PARTIDUL PENSIONARILOR

UNITI , STRADA DOBROTU NR.
184, JUDEȚ ARGEȘ, ALBESTII DE
ARGES, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

PPU PARTIDUL
PENSIONARILOR UNIȚI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 16.03.13

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
negru

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii personale și sociale
prestate de terți pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2021 08864
(151) 13/12/2021
(732) ELENA - IULIANA NEAGU , STR.

ION GHICA NR 5, BL. 7A, ET. 9,
AP. 38, SECTOR 3, BUCURESTI,
030044, ROMANIA

(540)
ELENA - IULIANA NEAGU

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

41. Academii, organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea
conferințelor, organizarea și susținerea
congreselor, furnizarea online de publicații
electronice nedescărcabile, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, publicarea de
texte, altele decât textele publicitare, publicarea
cărților, organizarea și susținerea de seminaii,
ghidare vocațională (consiliere educațională sau
de instruire), recalificare vocațională.

───────

(210) M 2021 08865
(151) 13/12/2021
(732) ECO-FERM SRL, SOS. PLOIESTI

VALENI, NR. 16, JUD. PRAHOVA,
BOLDESTI-SCAENI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR.
ALEKSANDR SERGHEEVICI
PUSKIN, NR. 8, SECTOR 1,
ROMANIA

(540)
Laptaria lui Matache

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

29. Produse lactate și înlocuitori, băuturi
aromate pe bază de lapte, băuturi facute din
iaurt, brânzeturi, iaurt, gustări pe bază de
lapte, frișcă, deserturi preparate din produse
lactate, iaurt de soia, lapte, zer, unt, smântână,
brânzeturi cu trufe, gustări pe bază de brânză,
cașcaval, cașcaval afumat, amestecuri de
brânză, amestecuri pe bază de unt, bastoane
de mozzarella, batoane de brânză, brânză albă
moale, brânză cancoillotte, băuturi din lapte cu
conținut de fructe, băuturi pe bază de bacterii
din acid lactic, băuturi pe bază de iaurt, băuturi
pe bază de lactate care conțin fulgi de ovăz,
băuturi pe bază de lapte, băuturi pe bază
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de lapte aromatizate cu ciocolată, băuturi pe
bază de lapte cu aromă de cacao, băuturi
pe bază de lapte cu cacao, băuturi pe bază
de lapte cu conținut de cafea, băuturi pe
bază de lapte cu conținut de suc de fructe,
băuturi pe bază de lapte de arahide, băuturi
pe bază de lapte de cocos, băuturi pe bază
de lapte de migdale, băuturi pe bază de ovăz
(înlocuitor de lapte), băuturi pe bază de produse
lactate, băuturi pe bază de soia utilizate ca
înlocuitori de lapte, caș, budinci pe bază de
lapte, bucăți de tofu uscate prin înghețare
(kohri-dofu), bucăți de tofu prăjite (abura-age),
brânză topită, brânză tartinabilă, brânză scursă,
brânză rasă, brânză proaspătă de vaci, brânză
prelucrată, brânză din lapte de capră, brânză
de oaie, brânză cu pastă moale, brânză cu
mucegai, brânză cu ierburi, brânză cu conținut
scăzut de grăsimi, brânză cu condimente, brânză
quark, brânză cheddar, brânzeturi proaspete
nematurate, brânzeturi maturate moi, brânzeturi
maturate, brânzeturi albe moi, scurse, înălbitori
pentru băuturi (lactate), iaurturi de băut, iaurturi
cu gust de fructe, iaurturi cremoase, iaurturi
aromate, iaurt preparat din lapte de capră, iaurt
cu conținut scăzut de grăsimi, glazură de frișcă
pe bază de lactate, ghee (unt limpezit), frișcă
vegetală, frișcă sub formă de praf pentru cafea,
frișcă pentru cafea constând în principal din
produse lactate, frișcă lichidă sau praf pentru
cafea, frișcă artificială (înlocuitori pentru produse
lactate), fermenți de lapte pentru uz culinar,
deserturi reci din produse lactate, deserturi
pe bază de lapte artificial, deserturi din iaurt,
creme de brânză, cheag, ceai cu lapte (în care
predomină laptele), înlocuitori de unt, înlocuitori
de smântână, înlocuitori de lapte, înlocuitori
de frișcă pentru băuturi, înlocuitori de brânză,
înlocuitori ai margarinei, înlocuitor de frișcă
lichidă sau praf pentru cafea, fără conținut de
lapte, lapte de nucă de cocos pentru uz culinar,
lapte de nucă de cocos folosit ca băuturi, lapte
de migdale de uz culinar, lapte de migdale,
lapte de cânepă destinat utilizării ca înlocuitor
de lapte, lapte de cocos (băuturi), lapte de
cocos, lapte de capră, lapte de arahide pentru
uz culinar, lapte de arahide, lapte de albumină,
lapte condensat, lapte bătut, lapte aromat, lapte
acidofil, produse lactate, kefir (băutură din lapte),
preparate pentru fabricarea iaurtului, preparate
cu brânză de țară, praf de frișcă (produse
lactate), praf de brânză, mix de brânzeturi,
mascarpone, margarină, lichior de ouă (non-
alcoolic), lapte praf pentru scopuri de alimentație,
lapte praf de soia, lapte praf de cocos, lapte praf
de capră, lapte praf aromatizat pentru preparat
băuturi, lapte praf, lapte fermentat la cuptor, lapte
fermentat, lapte ecologic, lapte din boabe de

soia, lapte deshidratat, lapte degresat, lapte de
vacă, lapte de ovăz, lapte de orez de uz culinar,
lapte de orez, lapte de oaie, zer uscat, zer de
unt, unt cu usturoi, unt cu plante aromatice,
cremă de unt, tzatziki, tempeh, sosuri pe bază de
lactate, sosuri de brânză (tartinabile), smântână
grasă, smântână (produse lactate), skyr (iaurt
tipic islandez), shake-uri din lapte, ryazhenka
(lapte fermentat), produse tartinabile lactate
cu conținut redus de grăsimi, produse lactate
tartinabile, carne și produse din carne, fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
insecte și larve preparate, intestine pentru
cârnați și imitații ale acestora, ouă și produse
din ouă, pește, fructe de mare și moluște, nu
vii, supe și baze de supă, extracte din carne,
uleiuri și grăsimi comestibile, paste de carne,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe și
legume, paste tartinabile din pește, fructe de
mare și moluște, alimente gătite, constând în
totalitate sau în cea mai mare parte din carne,
alimente preparate care constau în principal
din înlocuitori de carne, antreuri preparate
constând în principal din fructe de mare, alimente
refrigerate constând în principal din pește, feluri
de mâncare preparate din carne, mâncăruri
congelate constând în principal din carne,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri gătite care conțin în principal
carne de pui, mâncăruri cu legume, congelate
rapid, plăcintă cu carne, mâncăruri preparate pe
bază de carne, mâncăruri preparate din carne
(în care predomină carnea), mâncăruri preparate
constând în principal din carne, mâncăruri
preparate care conțin (în principal) ouă, supe,
sos de brânză velveeta amestecat cu ardei iuți
chili, salate aperitiv, salate de legume, salate cu
carne de pasăre, tocăni, bacon, cârnați, cârnați
în aluat, carne, carne preparată, carne feliată,
ficat, cărnuri gătite, carne procesată, jambon,
înlocuitori de carne, hamburgeri, gustări pe bază
de carne, produse din carne preparate, mezeluri,
șuncă, salam, brânză albă, brânză sub formă de
sosuri de înmuiat, gogoși cu brânză proaspătă
de vaci, măsline umplute cu brânză feta, aflate
în ulei de floarea soarelui, ouă și produse din
ouă, caimac, brânzeturi, frișcă, lapte condensat,
lapte, smântână, zer, lapte ecologic, produse
lactate tartinabile, gustări pe bază de lapte,
băuturi pe bază de lapte, deserturi pe bază
de lapte, uleiuri și grăsimi, uleiuri și grăsimi
comestibile, supe și baze de supă, extracte din
carne, pește, fructe de mare și moluște, nu vii,
fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, carne și produse din carne.

───────
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(210) M 2021 08866
(151) 13/12/2021
(732) OZARIS FOOD SRL, MOLDOVEI,

NR. 13, ET.2, CAM. 21, JUD. IAȘI,
PASCANI, IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. ION CREANGA NR. 106, BL
C1, ET. 4, AP. 3, CAM 2, JUD. IAȘI,
IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

CERVO - Just have a seat -

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.04.07; 29.01.11

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

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
intermediere comercială la cumpărarea şi
vânzarea online de produse şi servicii în
contextul comandării şi livrării, în special
prin mijloace electronice, inclusiv pe internet,
informații despre vânzarea de produse,
prezentate sub forma unui ghid de comenzi
online, cu functie de cautare, servicii de
consiliere privind administrarea afacerilor in
domeniul serviciilor de alimentatie publica,
catering, restaurant, servicii publicitare pe
internet pentru restaurante, servicii de preluare
comenzi telefonice pentru terti, in domeniul
alimentatiei publice, publicitate si marketing,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrari de birou. publicitate si

comert en-gros si en detail cu alimente
gatite, produse de patiserie si cofetarie in
magazine specializate si prin comenzi online,
închirierea de standuri de vânzare, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
închiriere de spațiu publicitar pe site-uri
web, închirierea spaţiului publicitar, publicitate
prin poştă, producţia de clipuri publicitare,
postarea de afişe publicitare, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, servicii de intermediere comercială,
demonstraţii cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, publicitate directă prin
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de agenţie
de import-export, furnizarea unei pieţe
comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, publicitate
exterioară, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, cu cafea, cu
ceaiuri, cu produse alimentare, cu ciocolată si cu
deserturi.
43. Alimentatie publica, furnizare de alimente
şi băuturi respectiv: apă plată, apă minerală și
bere dintr-o rulotă mobilă, servicii de restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii
de restaurante fast-food, servicii de catering
pentru evenimente, consiliere în domeniul
culinar, servicii de preparare a alimentelor,
servicii de catering, servicii de snack-baruri,
servicii contractuale de alimentaţie, servicii ale
bistrourilor, preparare de mâncăruri, servicii
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurante cu autoservire, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de mâncare la
pachet, serviciu de catering pentru instituţii,
bufete cu autoservire, servicii de consultanţă cu
privire la alimente, servicii prestate de bucătari
personali, furnizare de alimente şi băuturi în
restaurante şi baruri, servicii de consultanţă
cu privire la prepararea mâncării, servicii de
consultanţă în domeniul artelor culinare, servicii
de consultanţă în domeniul cateringului, servicii
de rezervare a meselor.

───────
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(210) M 2021 08867
(151) 13/12/2021
(732) ALINA - MONICA GANEA -

NASTA, STR. CIREȘOAIA NR.
32, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PROASPĂT COPT PÂINE
ARTIZANALĂ CU MAIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 05.03.20; 26.11.13;
26.01.03

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

30. Pâine, maia, produse de patiserie.
───────

(210) M 2021 08868
(151) 13/12/2021
(732) APRIL FILIP, STR. ALEXANDER

VON HUMBOLDT, NR. 5, BL.V23A,
SC.B, ET.4, AP. 42, SECTOR 3,
BUCURESTI, 031472, ROMANIA

(540)
Miez de Miere

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

30. Miere, miere naturală, miere cu plante
aromatice, miere biologică pentru consum uman
35. Publicitate online, publicitate, publicitate
și marketing, publicitate televizată, publicitate
radiofonică, publicitate în cinematografe,
publicitate prin bannere, promovarea afacerii
(publicitate), organizarea de publicitate,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
în reviste, publicitate pentru ascensoare,
publicitate pe taxi, servicii de publicitate,
publicitate și reclamă, publicitate prin
corespondență, agenții de publicitate, servicii
de publicitate exterioară, publicitate cu
răspuns direct, servicii promoționale de
publicitate, promovare (publicitate) de concerte,
promovare (publicitate) de călătorii, servicii de
publicitate digitală, servicii de publicitate politică,
publicitate directă prin poștă, consultanță
privind publicitatea comercială, consultanță în
publicitate și marketing, servicii de publicitate
pentru arhitecți, servicii de publicitate privind
automobilele, servicii de publicitate de exterior,
servicii de publicitate furnizate florarilor, servicii
de publicitate și marketing, servicii de editare
de publicitate, servicii de publicitate în presă,
publicitate promoțională desfășurată prin telefon,
servicii de planificare pentru publicitate, servicii
de agenție de publicitate, publicitate radio și de
televiziune, servicii de promovare și publicitate,
publicitate în vederea recrutării personalului,
servicii de comert online, cu ridicata si amanuntul

───────

(210) M 2021 08869
(151) 13/12/2021
(732) CLAUDIA CARMEN STANCIU,

STR. ALEXANDER VON
HUMBOLDT, NR. 5, BL. V23A,
SC B, ET 4, AP 42, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031472, ROMANIA

(540)

algoritm

(531) Clasificare Viena:
24.17.25; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17
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(591) Culori revendicate:verde, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
marketing, servicii de vânzări online.

───────

(210) M 2021 08870
(151) 13/12/2021
(732) ASOCIAȚIA DRAG DE HAȚEG,

SAT DENSUŞ NR. 87A, JUDEŢ
HUNEDOARA, COMUNA DENSUȘ,
HUNEDOARA, ROMANIA

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

(540)

CASA VULCANILOR

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 01.15.07;
06.01.03

(591) Culori revendicate:maro (Pantone 4625
C), roşu (Pantone 2347 C), portocaliu
(Pantone 172 C), galben (Pantone 137
C)

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

28. Jucării, jucării zornăitoare, păpuși (jucării),
jucării umplute, jucarii inteligente, jucării
vorbitoare, jucării electronice, jucării muzicale,
jucării antistres, jucării pentru copii, jucării pentru
bebeluși, jucării din lemn, jucării de baie, jucării
cu baterii, jucării cu telecomandă, jucării de
pluș, jucării din țesături, jucării de construit,
seturi de jucării, puzzle-uri (jucării), jucării de
exterior, zmeie ca jucării, jucării cu roți, jucării
mobile de agățat pentru pătuț (jucării), blocuri
de asamblare (jucării), jucării legate de magie,
jucării comercializate la set, jucării din pluș
inteligente, covorașe de joacă cu jucării pentru
copii mici (jucării), triciclete pentru copii mici
(jucării), pistoale cu aer comprimat (jucării),
mese multifuncționale pentru copii (jucării),
jucării pentru groapa cu nisip, jucării sub formă
de puzzle-uri, jucării, jocuri și articole de joacă,
articole de petrecere sub formă de jucării de
dimensiuni mici, jocuri, jocuri muzicale, jocuri
de societate, jocuri de petrecere, jocuri de
construcție, jocuri de manipulare, jocuri de table,
jocuri de masă, locuri de joacă, echipament de
locuri de joacă pentru copii, carusele pentru
parcuri de distracție, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă.
41. Educație, divertisment, coordonare de
expoziții în scopuri de divertisment, prestarea
de servicii de divertisment educativ pentru copii
în centre after-school, divertisment de tipul
parcurilor de atracții, servicii de divertisment
sub formă de spectacole în parcuri de
distracții, organizare de rezervări de bilete la
spectacole și alte evenimente de divertisment,
furnizare de servicii de vânzare de bilete
cu ridicare la fața locului, pentru evenimente
de divertisment, sportive și culturale, furnizare
de tiroliene pentru recreare, organizarea de
cursuri de instruire pentru turiști, organizarea
de cursuri de pregătire în industria turismului,
organizare și coordonare de cursuri educative
în domeniul industriei turismului (instruire),
servicii de parcuri de distracție, servicii ale
parcurilor tematice, servicii specifice parcurilor
de aventură, servicii specifice parcurilor de
distracții, furnizare de spații pentru parcuri
de distracții, servicii specifice parcurilor de
aventură pentru copii, servicii oferite de parcuri
naturale (în scopuri de recreere), servicii de
parcuri de distracție și tematice, târguri cu scop
educativ, cultural sau de divertisment, grădini
zoologice și muzee, servicii pentru parcuri
sportive, servicii educative în domeniul zoologiei,
servicii asigurate de grădinile zoologice, servicii
educaționale sub formă de programe muzicale
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pentru copii, furnizare de atracții pentru vizitatori
în scopuri culturale, furnizare de atracții
pentru vizitatori în scopuri de divertisment,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale.
43. Servicii de case de vacanță, închiriere de
case de vacanță, furnizare de cazare temporară
în case de vacanță, servicii de restaurante
pentru turiști, furnizare de cazare temporară,
furnizare de informații pe internet despre
cazare, servicii de cazare temporara in interioriul
geoparcurilor, rezervare de spații de cazare în
cadrul campingurilor, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară.

───────

(210) M 2021 08871
(151) 13/12/2021
(732) YAMATO EXPRESS SRL,

ŞOSEAUA ANDRONACHE NR.
203, CORP C20, BIROU NR. 1/1Y,
ET. 1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

Yamato Express

(531) Clasificare Viena:
26.01.04; 27.05.01; 27.05.17; 18.04.02

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

29. Alge comestibile, alge (prelucrate), alge
marine, uscate, alge comestibile, conservate,
ghimbir murat, ghimbir conservat, icre preparate
pentru consum uman, icre de pește procesate,
pește prelucrat, semințe procesate, soia
conservată, soia (pregătită), lapte de soia, ulei
de soia, chipsuri de soia, ciuperci conservate,
ciuperci comestibile uscate, tofu, tofu dezghețat
(tofu nao), batoane din tofu, tofu în saramură,
gustări pe bază de tofu, bucăți de tofu uscate
prin înghețare (kohri-dofu), lapte de cocos,
tahini (pastă de semințe de susan), cremă de
brânză, alge congelate, pește congelat, pește
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uscat, pește gătit, pește conservat, pârjoale din
pește, fructe de mare preparate, fructe de mare
congelate, produse din fructe de mare, pește,
fructe de mare și moluște, nu vii, boabe de soia
conservate, de uz alimentar, carne congelată.
30. Fidea, fidea uscată, ghimbir (mirodenii),
orez, amestecuri de condimente, sosuri
(condimente), sare, mirodenii, arome și
condimente, sos de soia, sos de susan, sosuri,
sos teriyaki, wasabi (hrean japonez) preparat,
praf de wasabi (hrean japonez), miso, pastă din
fasole de soia, făină, fidele de orez, pesmet,
paste uscate și proaspete, tăieței și găluște,
ciuperci, pasta din boabe de soia (condiment),
pastă de susan, aluat, alimente preparate din
aluat, deserturi.
35. Servicii de comerț en-gros și en-detail cu
produse pentru bucătăria japoneză și asiatică si
anume: alge comestibile, alge (prelucrate), alge
marine, uscate, alge comestibile, conservate,
ghimbir murat, ghimbir conservat, icre preparate
pentru consum uman, icre de pește procesate,
pește prelucrat, semințe procesate, soia
conservată, soia (pregătită), lapte de soia, ulei
de soia, chipsuri de soia, ciuperci conservate,
ciuperci comestibile uscate, tofu, tofu dezghețat
(tofu nao), batoane din tofu, tofu în saramură,
gustări pe bază de tofu, bucăți de tofu uscate
prin înghețare (kohri-dofu), lapte de cocos,
tahini (pastă de semințe de susan), cremă de
brânză, alge congelate, pește congelat, pește
uscat, pește gătit, pește conservat, pârjoale
din pește, fructe de mare preparate, fructe
de mare congelate, produse din fructe de
mare, pește, fructe de mare și moluște, nu
vii, boabe de soia conservate, de uz alimentar,
carne congelată, fidea, fidea uscată, ghimbir
(mirodenii), orez, amestecuri de condimente,
sosuri (condimente), sare, mirodenii, arome
și condimente, sos de soia, sos de susan,
sosuri, sos teriyaki, wasabi (hrean japonez)
preparat, praf de wasabi (hrean japonez),
miso, pastă din fasole de soia, făină, fidele
de orez, pesmet, paste uscate și proaspete,
tăieței și găluște, ciuperci, pasta din boabe
de soia (condiment), pastă de susan, aluat,
alimente preparate din aluat, deserturi, alge
proaspete, păstăi, păstăi de soia (edamame),
ghimbir crud, ghimbir neprelucrat, icre, hrean
japonez comestibil, proaspăt (wasabi), semințe
neprocesate, bețișoare din bambus, frunze de
bambus, fixator pentru bețișoare, obiecte de
decor pentru sushi, veselă de unică folosință,
fierbătoare de orez, plasă pentru orez, piatră de
ascuțit, cuțite de bucătărie, covoraș din bambus,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
comod din magazine, din cataloage cu livrare

prin corespondenţă sau media electronică, şi
anume de pe site-uri web, servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii în
scopuri publicitare şi de vânzare, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul,
publicitate online și promovare prin intermediul
unei rețele de computere și al unei retele de
telefonie mobilă, servicii de expunere comercială
de mărfuri, organizarea şi coordonarea de târguri
şi expoziţii în scopuri comerciale, organizare
de tranzacţii comerciale şi contracte comerciale,
gestiunea afacerilor comerciale, lucrări de birou,
prezentarea produselor în toate mediile de
comunicare, în scopul vânzării cu amănuntul și/
sau cu ridicată, servicii de marketing comercial,
gestionare și organizare de programe de
fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, administrarea
de programe de fidelitate cu reduceri sau
stimulente, servicii de agenţii de import și export,
administrarea magazinelor, servicii de informații
și consiliere comercială pentru consumatori în
legătură cu produsele mai sus amintite.

───────
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(210) M 2021 08872
(151) 13/12/2021
(732) NATALIA ROMAN, STR. G-RAL

CONSTANTIN CHRISTESCU, NR.
9, JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Stop and Wash

(531) Clasificare Viena:
18.01.09; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#F3D503), negru (HEX #000000)

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

37. Servicii oferite de o spălătorie self wash.
───────

(210) M 2021 08873
(151) 13/12/2021
(732) MEDIURG INTERNATIONAL SRL,

STR. INDEPENDENTEI NR.9,
JUDEŢ PRAHOVA, PAULESTII
NOI, 107470, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

MEDIURG INTERNATIONAL

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 26.01.03; 26.01.04; 01.05.01;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni.

───────
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(210) M 2021 08874
(151) 13/12/2021
(732) IRINA-OANA FURDUI, STR.

VERONICA MICLE NR. 3, ET. 3,
AP. 8, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

IMPROVOCATIVE

(531) Clasificare Viena:
04.05.21; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.06;
27.05.01; 27.05.03

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

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii educaționale de
sprijin, ateliere recreative, ateliere de formare,
organizarea de ateliere de lucru, organizare
de ateliere organizate în scopuri educative,
organizare de organizare de ateliere și seminare,
coordonare de cursuri, seminarii și ateliere
de lucru, organizare și coordonare de ateliere
și seminare de autoconștientizare, organizare
și coordonare de seminarii și ateliere de
lucru (instruire), organizare de ateliere de

lucru și seminarii despre cunoașterea de sine,
organizare de ateliere de lucru și seminarii pe
teme de autocunoaștere, instruire cu privire
la dezvoltarea personală, furnizare de cursuri
de instruire în dezvoltarea personală, servicii
de instruire prin dezvoltarea capacităților de
percepție, servicii educative pentru dezvoltarea
aptitudinilor intelectuale ale copiilor, organizare
și coordonare de cursuri educaționale, servicii
educative și de instruire, organizare de ateliere
organizate în scopuri culturale, organizare de
prezentări în scopuri culturale, organizare de
congrese și de conferințe în scopuri culturale
și educative, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire, furnizare de centre
de recreere, servicii ale centrelor educative
privind furnizarea de cursuri de instruire,
tabere de recreere, organizare de activități de
recreere în grup, organizare de cursuri de
dezvoltare personală, publicare de materiale
educative, publicare de materiale educative
tipărite, publicare și editare de materiale tipărite,
publicarea de materiale multimedia online,
publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ.

───────
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(210) M 2021 08875
(151) 13/12/2021
(732) MIETEN HAUSE S.R.L.,

STR. CAZARMII NR. 16, SAT
SÂNPETRU, JUD. BRAŞOV,
COMUNA SÂNPETRU, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

Casa Roth

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.01.08; 06.01.02

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

43. Servicii de alimentație publică, cazare
temporară, servicii de ospitalitate (cazare),
furnizare de cazare temporară, închirieri de
spații de cazare temporară, furnizare de cazare
temporară pentru oaspeți, servicii de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță.

───────

(210) M 2021 08876
(151) 13/12/2021
(732) RODICA-CRISTINA BADESCU,

STR. EPISCOPUL VULCAN
NR.101, AP.1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013482, ROMANIA

(540)

naiva

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.02.01

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, produse cosmetice naturale, uleiuri
naturale de uz cosmetic, creme cosmetice,
creme parfumate, creme exfoliante, creme
anticelulitice, creme antirid, creme hidratante,
creme pentru corp, creme pentru față, creme
anti-îmbătrânire, creme de piele nemedicinale,
creme și loțiuni cosmetice, creme, loțiuni
și geluri hidratante, creme dermatologice
(altele decât cele medicinale), serumuri de
înfrumusețare, seruri de uz cosmetic, seruri
nemedicamentoase pentru piele, ser de față
de uz cosmetic, ser anti-îmbătrânire, ser
antiîmbătrânire de uz cosmetic, produse
cosmetice hidratante, produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice), creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), pudre compacte (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice pentru duș, produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), creme
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pentru corp (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
cosmetice pentru spălarea feței, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, uleiuri
pentru corp (produse cosmetice), loțiuni pentru
ten (produse cosmetice), creme pentru față
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
uz personal, produse cosmetice sub formă
de uleiuri, creme pentru îngrijirea pielii
(produse cosmetice), loțiuni de corp hidratante
(produse cosmetice), produse cosmetice sub
formă de creme, produse cosmetice sub
formă de loțiuni, produse cosmetice sub
formă de pudră, produse cosmetice folosite
la tratarea ridurilor, produse cosmetice sub
formă de geluri, ser pentru îngrijirea părului,
ser calmant pentru piele, șervețele umede
pentru uz igienic și cosmetic, cremă pentru
ochi, parfumuri, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri solide, parfumuri pentru
corp, produse cosmetice, produse cosmetice
organice, produse hidratante pentru ten (prouse
cosmetice), produse cosmetice pentru păr,
produse pentru bronzare (cosmetice), produse
de protecție solară (cosmetice), produse pentru
curățarea feței (cosmetice), creme pentru corp
(produse cosmetice), produse exfoliante pentru
ten (cosmetice), produse cosmetice de protecție
a buzelor, produse cosmetice sub formă de lapte,
produse cosmetice de aplicare pe buze, loțiuni
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de pudră, creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice pentru ameliorarea calității
pielii, ulei pentru păr, balsamuri de păr, gel
pentru păr, ceară pentru păr, decoloranți pentru
păr, vopsele pentru păr, luciu de păr, creme de
păr, balsamuri pentru păr, fixative pentru păr,
spumă pentru păr, măști pentru păr, tratamente
pentru păr, ser de păr, loțiuni colorante
pentru păr, șampoane de păr nemedicinale,
tratamente permanente pentru păr, loțiuni tonice
pentru păr, produse nutritive pentru păr, loțiuni
cosmetice de păr, produse lichide pentru
păr, balsamuri solide pentru păr, șampoane
pentru părul uman, substanțe pentru oxigenarea
părului, produse pentru decolorarea părului,
preparate pentru neutralizarea părului, uleiuri
pentru îngrijirea părului, geluri pentru aranjarea
părului, preparate pentru nuanțarea părului,
preparate pentru îndreptarea părului, balsamuri
pentru hidratarea părului, produse pentru
hidratarea părului, preparate pentru ondularea
părului, produse de nuanțarea părului, preparate
pentru vopsirea părului, creme pentru îngrijirea

părului, preparate pentru înfrumusețarea părului,
preparate și tratamente pentru păr, loțiuni de
protecție pentru păr, preparate pentru îngrijirea
părului, nu de uz medical, tratamente de
menținere a părului de uz cosmetic, pudre pentru
față, machiaj pentru față, măști pentru față,
săpunuri de față, geluri pentru fata, uleiuri de
față, șervețele pentru față, pudre cosmetice
pentru față, produse exfoliante pentru față, loțiuni
cosmetice pentru față, măști de înfrumusețare
pentru față, măști pentru față și corp, creme de
față și de corp.

───────

(210) M 2021 08877
(151) 13/12/2021
(732) CRISTIANA-BEATRICE MARIN-

CĂLIMĂNEANU, BLD. UVERTURII
NR. 4, BL. C3, SC. 2, ET. 4, AP.
37, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)
EDELWEISS GRUP

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a mașini
și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratare a suprafețelor, scule electrice,
scule pneumatice portabile, scule de mână
pneumatice, scule de mână electrice, mașini,
mașini-unelte și scule și aparate acționate
electric pentru fixat și asamblat, unelte manuale
și instrumente pentru tratarea materialelor și
pentru construcție, reparație și întreținere, scule
de tăiat (scule manuale), scule, acționate
manual, scule multifuncționale pentru situații de
urgență (scule de mână), genți profesionale cu
scule, mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, echipament pentru mișcare și manevrare,
mașini, mașini-unelte și scule și aparate
acționate electric pentru fixat și asamblat,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
scule și instrumente de mână acționate
manual, mașini-unelte, unelte acționate electric,
motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
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transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, betoniere, compactoare,
mașini compactoare, palane electrice, palane
(mașini), palane pneumatice, palane cu cablu,
palane cu melc (mașini), palane manuale
de siguranță, palan cu melc (piese pentru
mașini), malaxoare, malaxoare de beton, mașini
amestecătoare (malaxoare), mașini de tăiat,
dispozitive de tăiat sub formă de piese de
mașini, mașini electrice de tăiat, mașini de
tăiat, mașini de tăiat metale (mașini), mașini de
tencuit, pompe de combustibil pentru motoare,
pompe de ulei pentru motoare, pompe de
apă acționate cu motor, pompe, aparate de
pompare (mașini), instalații de pompare de
fluide, ansambluri pompă-motor, mașini de
săpat, mașini pentru vopsit, mașini pentru
vopsit, pistoale pentru vopsit, vibratoare de
beton, mașini vibratoare, mașini de frecat pentru
pardoseală, scule electrice, scule pneumatice
portabile, scule de mână electrice, scule pentru
șlefuire (acționate electric), scule abrazive
folosite cu mașini, dispozitive pentru tăiat
plăci ceramice (scule electrice), mașini, mașini-
unelte și scule și aparate acționate electric
pentru fixat și asamblat, mașini de găurit,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
mașini de construcție, mașini de ridicat
folosite în construcții, scule și unelte pentru
grădinărit, unelte pentru agricultură, grădinărit
și peisagistică, vehicule pentru zăpadă , pluguri
de zăpadă, lanțuri pentru zăpadă, pentru
autovehicule, rachete de zăpadă, scule și unelte
pentru curățat zăpada (exceptând transportul
lor), permiţând consumatorilor să le vadă şi
să le cumpere cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
referitoare la mașini și aparate pentru tăiere,
forare, șlefuire, ascuțire și tratare a suprafețelor,
scule electrice, scule pneumatice portabile, scule
de mână pneumatice, scule de mână electrice,
mașini, mașini-unelte și scule și aparate
acționate electric pentru fixat și asamblat,
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație și
întreținere, scule de tăiat (scule manuale),
scule, acționate manual, scule multifuncționale
pentru situații de urgență (scule de mână),
genți profesionale cu scule, mașini și aparate
agricole, de grădinărit și silvice, echipament
pentru mișcare și manevrare, mașini, mașini-
unelte și scule și aparate acționate electric
pentru fixat și asamblat, echipament pentru
măturare, curățare și spălare, scule și

instrumente de mână acționate manual, 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,
betoniere, compactoare, mașini compactoare,
palane electrice, palane (mașini), palane
pneumatice, palane cu cablu, palane cu melc
(mașini), palane manuale de siguranță, palan
cu melc (piese pentru mașini), malaxoare,
malaxoare de beton, mașini amestecătoare
(malaxoare), mașini de tăiat, dispozitive de
tăiat sub formă de piese de mașini, mașini
electrice de tăiat, mașini de tăiat, mașini de
tăiat metale (mașini), mașini de tencuit, pompe
de combustibil pentru motoare, pompe de ulei
pentru motoare, pompe de apă acționate cu
motor, pompe, aparate de pompare (mașini),
instalații de pompare de fluide, ansambluri
pompă-motor, mașini de săpat, mașini de vopsit,
mașini pentru vopsit, pistoale pentru vopsit,
vibratoare de beton, mașini vibratoare, mașini de
frecat pentru pardoseală, scule electrice, scule
pneumatice portabile, scule de mână electrice,
scule pentru șlefuire (acționate electric), scule
abrazive folosite cu mașini, dispozitive pentru
tăiat plăci ceramice (scule electrice), mașini,
mașini-unelte și scule și aparate acționate
electric pentru fixat și asamblat, mașini de
găurit, echipament pentru măturare, curățare și
spălare, mașini de construcție, mașini de ridicat
folosite în construcții, scule și unelte pentru
grădinărit, unelte pentru agricultură, grădinărit
și peisagistică, vehicule pentru zăpadă , pluguri
de zăpadă, lanțuri pentru zăpadă, pentru
autovehicule, rachete de zăpadă, scule și unelte
pentru curățat zăpada, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul online referitoare la
mașini și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratare a suprafețelor, scule electrice,
scule pneumatice portabile, scule de mână
pneumatice, scule de mână electrice, mașini,
mașini-unelte și scule și aparate acționate
electric pentru fixat și asamblat, unelte manuale
și instrumente pentru tratarea materialelor și
pentru construcție, reparație și întreținere, scule
de tăiat (scule manuale), scule, acționate
manual, scule multifuncționale pentru situații de
urgență (scule de mână), genți profesionale cu
scule, mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, echipament pentru mișcare și manevrare,
mașini, mașini-unelte și scule și aparate
acționate electric pentru fixat și asamblat,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
scule și instrumente de mână acționate
manual, mașini-unelte, unelte acționate electric,
motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
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transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, betoniere, compactoare,
mașini compactoare, palane electrice, palane
(mașini), palane pneumatice, palane cu cablu,
palane cu melc (mașini), palane manuale
de siguranță, palan cu melc (piese pentru
mașini), malaxoare, malaxoare de beton, mașini
amestecătoare (malaxoare), mașini de tăiat,
dispozitive de tăiat sub formă de piese de
mașini, mașini electrice de tăiat, mașini de
tăiat, mașini de tăiat metale (mașini), mașini de
tencuit, pompe de combustibil pentru motoare,
pompe de ulei pentru motoare, pompe de
apă acționate cu motor, pompe, aparate de
pompare (mașini), instalații de pompare de
fluide, ansambluri pompă-motor, mașini de
săpat, mașini pentru vopsit, mașini pentru
vopsit, pistoale pentru vopsit, vibratoare de
beton, mașini vibratoare, mașini de frecat pentru
pardoseală, scule electrice, scule pneumatice
portabile, scule de mână electrice, scule pentru
șlefuire (acționate electric), scule abrazive
folosite cu mașini, dispozitive pentru tăiat
plăci ceramice (scule electrice), mașini, mașini-
unelte și scule și aparate acționate electric
pentru fixat și asamblat, mașini de găurit,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
mașini de construcție, mașini de ridicat
folosite în construcții, scule și unelte pentru
grădinărit, unelte pentru agricultură, grădinărit
și peisagistică, vehicule pentru zăpadă ,
pluguri de zăpadă, lanțuri pentru zăpadă,
pentru autovehicule, rachete de zăpadă, scule
și unelte pentru curățat zăpada, informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la mașini
și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratare a suprafețelor, scule electrice,
scule pneumatice portabile, scule de mână
pneumatice, scule de mână electrice, mașini,
mașini-unelte și scule și aparate acționate
electric pentru fixat și asamblat, unelte manuale
și instrumente pentru tratarea materialelor și
pentru construcție, reparație și întreținere, scule
de tăiat (scule manuale), scule, acționate
manual, scule multifuncționale pentru situații de
urgență (scule de mână), genți profesionale cu
scule, mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, echipament pentru mișcare și manevrare,
mașini, mașini-unelte și scule și aparate
acționate electric pentru fixat și asamblat,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
scule și instrumente de mână acționate
manual, 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, betoniere, compactoare,

mașini compactoare, palane electrice, palane
(mașini), palane pneumatice, palane cu cablu,
palane cu melc (mașini), palane manuale
de siguranță, palan cu melc (piese pentru
mașini), malaxoare, malaxoare de beton, mașini
amestecătoare (malaxoare), mașini de tăiat,
dispozitive de tăiat sub formă de piese de
mașini, mașini electrice de tăiat, mașini de
tăiat, mașini de tăiat metale (mașini), mașini de
tencuit, pompe de combustibil pentru motoare,
pompe de ulei pentru motoare, pompe de
apă acționate cu motor, pompe, aparate de
pompare (mașini), instalații de pompare de
fluide, ansambluri pompă-motor, mașini de
săpat, mașini pentru vopsit, mașini pentru
vopsit, pistoale pentru vopsit, vibratoare de
beton, mașini vibratoare, mașini de frecat pentru
pardoseală, scule electrice, scule pneumatice
portabile, scule de mână electrice, scule pentru
șlefuire (acționate electric), scule abrazive
folosite cu mașini, dispozitive pentru tăiat
plăci ceramice (scule electrice), mașini, mașini-
unelte și scule și aparate acționate electric
pentru fixat și asamblat, mașini de găurit,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
mașini de construcție, mașini de ridicat
folosite în construcții, scule și unelte pentru
grădinărit, unelte pentru agricultură, grădinărit
și peisagistică, vehicule pentru zăpadă , pluguri
de zăpadă, lanțuri pentru zăpadă, pentru
autovehicule, rachete de zăpadă, scule și unelte
pentru curățat zăpada, reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou in legatura cu
mașini și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratare a suprafețelor, scule electrice,
scule pneumatice portabile, scule de mână
pneumatice, scule de mână electrice, mașini,
mașini-unelte și scule și aparate acționate
electric pentru fixat și asamblat, unelte manuale
și instrumente pentru tratarea materialelor și
pentru construcție, reparație și întreținere, scule
de tăiat (scule manuale), scule, acționate
manual, scule multifuncționale pentru situații de
urgență (scule de mână), genți profesionale cu
scule, mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, echipament pentru mișcare și manevrare,
mașini, mașini-unelte și scule și aparate
acționate electric pentru fixat și asamblat,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
scule și instrumente de mână acționate
manual, 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, betoniere, compactoare,
mașini compactoare, palane electrice, palane
(mașini), palane pneumatice, palane cu cablu,
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palane cu melc (mașini), palane manuale
de siguranță, palan cu melc (piese pentru
mașini), malaxoare, malaxoare de beton, mașini
amestecătoare (malaxoare), mașini de tăiat,
dispozitive de tăiat sub formă de piese de
mașini, mașini electrice de tăiat, mașini de
tăiat, mașini de tăiat metale (mașini), mașini de
tencuit, pompe de combustibil pentru motoare,
pompe de ulei pentru motoare, pompe de
apă acționate cu motor, pompe, aparate de
pompare (mașini), instalații de pompare de
fluide, ansambluri pompă-motor, mașini de
săpat, mașini pentru vopsit, mașini pentru
vopsit, pistoale pentru vopsit, vibratoare de
beton, mașini vibratoare, mașini de frecat pentru
pardoseală, scule electrice, scule pneumatice
portabile, scule de mână electrice, scule pentru
șlefuire (acționate electric), scule abrazive
folosite cu mașini, dispozitive pentru tăiat
plăci ceramice (scule electrice), mașini, mașini-
unelte și scule și aparate acționate electric
pentru fixat și asamblat, mașini de găurit,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
mașini de construcție, mașini de ridicat
folosite în construcții, scule și unelte pentru
grădinărit, unelte pentru agricultură, grădinărit
și peisagistică, vehicule pentru zăpadă, pluguri
de zăpadă, lanțuri pentru zăpadă, pentru
autovehicule, rachete de zăpadă, scule și
unelte pentru curățat zăpada, informatii despre
vanzarea de produse, prezentate sub forma unui
ghid de comenzi online, cu functie de cautare,
cu privire la mașini și aparate pentru tăiere,
forare, șlefuire, ascuțire și tratare a suprafețelor,
scule electrice, scule pneumatice portabile, scule
de mână pneumatice, scule de mână electrice,
mașini, mașini-unelte și scule și aparate
acționate electric pentru fixat și asamblat,
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație și
întreținere, scule de tăiat (scule manuale),
scule, acționate manual, scule multifuncționale
pentru situații de urgență (scule de mână),
genți profesionale cu scule, mașini și aparate
agricole, de grădinărit și silvice, echipament
pentru mișcare și manevrare, mașini, mașini-
unelte și scule și aparate acționate electric
pentru fixat și asamblat, echipament pentru
măturare, curățare și spălare, scule și
instrumente de mână acționate manual, 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,
betoniere, compactoare, mașini compactoare,
palane electrice, palane (mașini), palane
pneumatice, palane cu cablu, palane cu melc
(mașini), palane manuale de siguranță, palan

cu melc (piese pentru mașini), malaxoare,
malaxoare de beton, mașini amestecătoare
(malaxoare), mașini de tăiat, dispozitive de
tăiat sub formă de piese de mașini, mașini
electrice de tăiat, mașini de tăiat, mașini
de tăiat metale (mașini), mașini de tencuit,
pompe de combustibil pentru motoare, pompe
de ulei pentru motoare, pompe de apă
acționate cu motor, pompe, aparate de pompare
(mașini), instalații de pompare de fluide,
ansambluri pompă-motor, mașini de săpat,
mașini pentru vopsit, mașini pentru vopsit,
pistoale pentru vopsit, vibratoare de beton,
mașini vibratoare, mașini de frecat pentru
pardoseală, scule electrice, scule pneumatice
portabile, scule de mână electrice, scule pentru
șlefuire (acționate electric), scule abrazive
folosite cu mașini, dispozitive pentru tăiat
plăci ceramice (scule electrice), mașini, mașini-
unelte și scule și aparate acționate electric
pentru fixat și asamblat, mașini de găurit,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
mașini de construcție, mașini de ridicat
folosite în construcții, scule și unelte pentru
grădinărit, unelte pentru agricultură, grădinărit
și peisagistică, vehicule pentru zăpadă , pluguri
de zăpadă, lanțuri pentru zăpadă, pentru
autovehicule, rachete de zăpadă, scule și unelte
pentru curățat zăpada, servicii de informatii
comerciale furnizate online prin internet sau
o retea globala de calculatoare, cu privire la
mașini și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire,
ascuțire și tratare a suprafețelor, scule electrice,
scule pneumatice portabile, scule de mână
pneumatice, scule de mână electrice, mașini,
mașini-unelte și scule și aparate acționate
electric pentru fixat și asamblat, unelte manuale
și instrumente pentru tratarea materialelor și
pentru construcție, reparație și întreținere, scule
de tăiat (scule manuale), scule, acționate
manual, scule multifuncționale pentru situații de
urgență (scule de mână), genți profesionale cu
scule, mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, echipament pentru mișcare și manevrare,
mașini, mașini-unelte și scule și aparate
acționate electric pentru fixat și asamblat,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
scule și instrumente de mână acționate
manual, 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, betoniere, compactoare,
mașini compactoare, palane electrice, palane
(mașini), palane pneumatice, palane cu cablu,
palane cu melc (mașini), palane manuale
de siguranță, palan cu melc (piese pentru
mașini), malaxoare, malaxoare de beton, mașini
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amestecătoare (malaxoare), mașini de tăiat,
dispozitive de tăiat sub formă de piese de
mașini, mașini electrice de tăiat, mașini de
tăiat, mașini de tăiat metale (mașini), mașini de
tencuit, pompe de combustibil pentru motoare,
pompe de ulei pentru motoare, pompe de
apă acționate cu motor, pompe, aparate de
pompare (mașini), instalații de pompare de
fluide, ansambluri pompă-motor, mașini de
săpat, mașini pentru vopsit, mașini pentru
vopsit, pistoale pentru vopsit, vibratoare de
beton, mașini vibratoare, mașini de frecat pentru
pardoseală, scule electrice, scule pneumatice
portabile, scule de mână electrice, scule pentru
șlefuire (acționate electric), scule abrazive
folosite cu mașini, dispozitive pentru tăiat
plăci ceramice (scule electrice), mașini, mașini-
unelte și scule și aparate acționate electric
pentru fixat și asamblat, mașini de găurit,
echipament pentru măturare, curățare și spălare,
mașini de construcție, mașini de ridicat
folosite în construcții, scule și unelte pentru
grădinărit, unelte pentru agricultură, grădinărit
și peisagistică, vehicule pentru zăpadă , pluguri
de zăpadă, lanțuri pentru zăpadă, pentru
autovehicule, rachete de zăpadă, scule și unelte
pentru curățat zăpada, servicii de agenţii de
import și export.

───────

(210) M 2021 08878
(151) 13/12/2021
(732) GABRIEL-FLORIAN MANEA,

STR. ŞTEFAN CEL MARE NR.
154, SAT GANEASA, JUD. ILFOV,
COMUNA GANEASA, 077100,
ILFOV, ROMANIA

(540)

FR REVISTA FOTOGRAFIA.RO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.17; 26.01.02

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

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

───────

(210) M 2021 08879
(151) 13/12/2021
(732) CONCELEX SRL, STR.

AEROPORTULUI, NR. 120-130,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

conceLex

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.11.05

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Black 6 C), albastru (Pantone 7452 C),
galben (Pantone 123 C)

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

37. Servicii de construcții civile, servicii de
construcții subterane, servicii de construcții
navale, servicii de construcții rutiere, servicii
de construcții civile, servicii de construcții
de cheiuri, reparații de construcții, servicii
de construcții, construcție de clădiri, edificare
construcții prefabricate, amenajare teritorială
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pentru construcții, construcții și demolări
de clădiri, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de management în
construcții, furnizare de informații în domeniul
construcțiilor, lucrări de construcții de inginerie
civilă, montarea cu troliul de clădiri și construcții
(servicii de construcții), servicii consultative,
informative și de consultanță privind construcția
de lucrări publice, servicii de consiliere cu privire
la construcția de clădiri și de alte structuri.
40. Servicii de reproducere în 3D, imprimare 3D,
imprimare 3D de clădiri.
42. Proiectare de construcții, elaborare de
planuri (construcții), cercetare în domeniul
construcțiilor, dezvoltare de proiecte de
construcții, servicii de cercetare în domeniul
construcțiilor, întocmirea de rapoarte privind
studiile de proiecte tehnice pentru proiecte
de construcții, servicii de cercetare tehnică,
furnizare de informații tehnologice despre
inovații ecologice, cercetare privind securitatea,
cercetare tehnologică, cercetare privind
tehnologia, cercetare în domeniul designului,
cercetare în domeniul ingineriei, cercetare în
domeniul energiei, servicii de cercetare și
dezvoltare, cercetare în domeniul conservării
mediului, cercetare în domeniul planificării
urbane, furnizare de informații despre cercetarea
tehnologică, servicii de planificare arhitecturală
și urbană, cercetare în domeniul construcțiilor de
clădiri sau al urbanismului.

───────

(210) M 2021 08880
(151) 13/12/2021
(732) CHROMOSOME DYNAMICS SA,

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

(540)

Tortoise - slow food delivery-

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 03.09.23

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#006400, #32CD32)

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

38. Servicii de telecomunicații.
39. Transport.

───────
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(210) M 2021 08881
(151) 13/12/2021
(732) MAD ANIMATOR S.R.L, BLOC

523BIS, SCARA A, AP. 11, ETAJ
2, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

ALL MAD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.09

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

9. Filme expuse, film de desene animate
descărcabile.
16. Ilustraţii, fotografii, publicaţii tipărite,
materiale tipărite.
25. Articole de îmbrăcăminte, tricouri,
încălţăminte, articole pentru acoperirea capului,
şepci.
35. Servicii de agenţie de publicitate, servicii
publicitare, de marketing și servicii promoționale,
distribuirea de mostre, dezvoltarea de concepte
publicitare, scrierea și publicarea de texte
publicitare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, publicitate exterioară,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
consultanţă privind strategiile de comunicare

în publicitate, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, postarea de
afişe publicitare, scrierea de texte publicitare
închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare, servicii de relaţii media, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, relaţii publice,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, managementul afacerilor cu privire la
artişti, răspândirea materialelor publicitare.
41. Tehnoredactare computerizată electronică,
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, interpretariat lingvistic, furnizarea
online de publicaţii electronice, nedescărcabile,
furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, servicii de fotografie, scrierea
de scenarii de film, scrierea de texte, altele
decât cele publicitare, editarea casetelor video,
înregistrarea pe casete audio si video, servicii de
regie și producție de filme, servicii de scriere ale
scenariștilor si compozitorilor.
42. Design grafic, design de ambalaje., design
grafic pentru materialele promoţionale.

───────

(210) M 2021 08882
(151) 13/12/2021
(732) CHROXCLINICAL 2020 S.R.L.,

STR. LT. COL. DUMITRU
PETRESCU NR. 14, BL. 14, SC.
1, ET. 1, AP. 6, JUDETUL GORJ,
GORJ, GORJ, ROMANIA

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

(540)

CENTRUL DE CARDIOLOGIE
Dr. Preoteasa Cristian

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 26.01.14

(591) Culori revendicate:albastru, rosu,
verde, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii medicale, servicii ambulatorii,
servicii de analize medicale, servicii de analize
medicale pentru boli cardiovasculare, servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii
de îngrijiri medicale, servicii de examinări
medicale, servicii de consultanță legate de
servicii medicale, servicii medicale de evaluare
a sănătății, furnizare de informații despre
servicii medicale, servicii medicale de diagnostic
(testare și analiză), servicii de informații medicale
furnizate pe internet, servicii de clinici medicale
și de sănătate.

───────

(210) M 2021 08883
(151) 13/12/2021
(732) MARIAN PETCU, CALEA

MOSILOR NR. 272, BL. 16, SC.
C, ET. 3, AP. 71, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STRADA POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
010641, ROMANIA

(540)
SEPTASEPT

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

3. Detergenți, detergenți pentru rufe, detergenți,
alții decât cei folosiți în timpul proceselor de
fabricație și decât cei de uz medical, detergenți
de uz casnic, detergenți de uz menajer,
detergenți ecologici de rufe, preparate igienice
ca articole de toaletă, produse de curățare
pentru igiena personală intimă, nemedicinale,
produse pentru curățenie și igienă personală,
săpun pentru igiena personală, șervețele umede
pentru uz igienic și cosmetic, săpunuri, geluri
de curățare, geluri de uz cosmetic, uleiuri
esențiale naturale, uleiuri esențiale pentru uz
personal, uleiuri esențiale pentru uz casnic,
produse cosmetice, produse cosmetice naturale,
produse cosmetice organice, aerosoli pentru
improspatarea si curatarea pielii, creme de
curățare, creme de curățare pentru piele, creme
nemedicinale de curățare, produse de curățat,
degresanți pentru curățare, lichide de curățare,
loțiuni de curățare, produse de curățare de uz
casnic, produse de curățare sub formă de spray
de uz casnic, șervețele impregnate cu loțiuni de
curățare a pielii.

5. Detergenți germicizi, detergenți (detersivi)
de uz medical, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți,
dezinfectanți de uz medical, dezinfectanți
și antiseptice, dezinfectante, șervețele
dezinfectante, pansamente dezinfectante,
săpunuri dezinfectante, dezinfectante folosite
pentru igienă, produse dezinfectante pentru
spălarea mâinilor, substanțe dezinfectante
impregnate în șervețele, produse dezinfectante
pentru spălare (altele decât săpunuri),
materiale textile pentru curățare impregnate
cu dezinfectant, de uz igienic, preparate
pentru igienizarea aerului, produse igienice
pentru medicină, biocide, biocide naturale,
biocide sintetice, germicide, preparate germicide
(altele decât săpunul), geluri dezinfectante
antibacteriene cu alcool, antiseptice, unguente
antiseptice, șervețele antiseptice impregnate,
produse antiseptice pentru spălare, antiseptice
cu efect terapeutic, produse de curățare
antiseptice, preparate antiseptice pentru
îngrijirea corpului, produse antiseptice pentru
îngrijirea rănilor, sprayuri antiseptice sub formă
de aerosoli utilizate pe piele, sprayuri antiseptice
sub formă de aerosoli utilizate pe suprafețe
dure, geluri antibacteriene, loțiuni antibacteriene
pentru mâini, preparate antibacteriene,
preparate antibacteriene de uz medical
pentru spălarea feței, preparate antibacteriene
din argilă, preparate antibacteriene pentru
acnee, preparate farmaceutice antibacteriene,
produs de curățare antibacterian, produse
antibacteriene de spălat pe mâini, săpun
antibacterian, sprayuri antibacteriene, produse
dermatologice farmaceutice, geluri de corp de
uz farmaceutic, geluri de uz dermatologic, geluri
antiinflamatoare, geluri topice de prim ajutor,
geluri topice de uz medical și terapeutice, geluri
medicamentoase de corp, antivirale topice,
preparate pentru curățarea pielii, de uz medical,
soluții de curățare de uz medical, bandaje
adezive pentru rănile pielii, bandaje lichide
pentru rănile pielii, bandaje pentru răni la nivelul
pielii, preparate farmaceutice pentru răni.

───────
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(210) M 2021 08884
(151) 13/12/2021
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

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

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

(540)
ENZIMAX

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

5. Medicamente, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz medical, vitamine și
preparate pe bază de vitamine.

───────

(210) M 2021 08885
(151) 13/12/2021
(732) AESCULAP PROD S.R.L., STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR.
58, JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU
MUREȘ, 540014, ROMANIA

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

(540)

MINIVIT

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 26.02.07;
04.02.20

(591) Culori revendicate:albastru, alb, galben,
portocaliu, mov, roz, verde, turcoaz,
roșu

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

5. Medicamente, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz medical, vitamine
și preparate pe bază de vitamine, medicamente,
suplimente dietetice şi suplimente alimentare de
uz medical, vitamine și preparate pe bază de
vitamine sub forma de acadele și jeleuri.

───────

(210) M 2021 08886
(151) 13/12/2021
(732) AESCULAP PROD S.R.L., STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR.
58, JUDETUL MUREȘ, TÂRGU
MUREȘ, 540014, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

Nutralino

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 26.02.07; 04.02.20

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
turcoaz, roșu, galben, alb, roz,
portocaliu, mov

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

5. Medicamente, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz medical, vitamine
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și preparate pe bază de vitamine, medicamente,
suplimente dietetice şi suplimente alimentare de
uz medical, vitamine și preparate pe bază de
vitamine sub formă de acadele și jeleuri.

───────

(210) M 2021 08887
(151) 13/12/2021
(732) PAGINA DE NURSING CONCEPT

S.R.L., DRUMUL BECHEANULUI
NR. 67, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
077191, ILFOV, ROMANIA

(540)

PAGINA DE NURSING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17

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

16. Cărți educative, cărți școlare, carduri
educative, publicații educative, materiale
educative tipărite, articole de papetărie,
materiale tipărite pentru instruire, materiale de
instruire tipărite, materiale de instruire sau
învățământ (cu excepția aparatelor).
41. Servicii de educație și instruire referitoare
la asistența medicală, efectuare de teste
educative, elaborare de manuale educative,
publicare de texte educative, publicare de
materiale educative, publicare de cărți educative,
servicii educative în domeniul sănătății, educație,
servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele cu scop
publicitar, furnizare de publicații electronice,
furnizare de publicații on-line, publicare de
cărți, publicare de broșuri, publicare de cărți și

reviste, publicare de cărți instructive, publicare
de fișe informative, publicare de ghiduri pentru
învățământ și instruire, publicare de lucrări
științifice, publicare de jurnale, cărți și manuale
în domeniul medicinei, publicare de manuale
de instruire, publicare de materiale didactice
educative, publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin internet, publicare de periodice și cărți
în format electronic, publicare de materiale și
publicații tipărite, publicare de materiale tipărite,
inclusiv în format electronic, altele decât cele
de uz publicitar, publicare de reviste și cărți,
publicare de texte, altele decât cele publicitare,
publicare și editare de cărți, publicare multimedia
de materiale tipărite, servicii de publicare on-line,
servicii de publicare de text electronic, servicii
de publicare electronică, servicii de scriere
pentru bloguri, instruire educativă, instruire,
instruire profesională, educație și instruire,
furnizare de cursuri de instruire scrise, instruire
și învățământ medicale, servicii de instruire
și formare, furnizare de cursuri de instruire
privind sănătatea, servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de formare pentru asistente
medicale, furnizare de cursuri de educație
continuă în domeniul asistenței medicale,
instruire în domeniul asistenței medicale și al
nutriției.

───────
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(210) M 2021 08888
(151) 13/12/2021
(732) AESCULAP PROD S.R.L., STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR.
58, JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU
MUREȘ, 540014, ROMANIA

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

(540)

VitaKid

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 04.02.20; 26.02.01

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
turcoaz, roșu, galben, alb, roz,
portocaliu, mov

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

5. Medicamente, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz medical, vitamine
și preparate pe bază de vitamine, medicamente,
suplimente dietetice şi suplimente alimentare de
uz medical, vitamine și preparate pe bază de
vitamine sub formă de acadele și jeleuri.

───────

(210) M 2021 08889
(151) 13/12/2021
(732) AESCULAP PROD SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR.
58, JUDETUL MURES, TARGU
MURES, 540014, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

Vitalmino

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 03.01.06;
26.02.07

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
rosu, galben, alb, roz , portocaliu, mov

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

5. Medicamente, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz medical, vitamine
si preparate pe baza de vitamine, medicamente,
suplimente dietetice şi suplimente alimentare de
uz medical, vitamine si preparate pe baza de
vitamine sub forma de acadele si jeleuri.

───────
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(210) M 2021 08890
(151) 13/12/2021
(732) AESCULAP PROD SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR.
58, JUDETUL MURES, TARGU
MURES, 540014, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

Vitamino

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 26.02.07;
03.01.06

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
rosu, galben, alb, roz , portocaliu, mov

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

5. Medicamente, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz medical, vitamine
si preparate pe baza de vitamine, medicamente,
suplimente dietetice şi suplimente alimentare de
uz medical, vitamine si preparate pe baza de
vitamine sub forma de acadele si jeleuri.

───────

(210) M 2021 08891
(151) 13/12/2021
(732) CRISTIAN DRACEA IONESCU

SRL, COM. ARICESTII RAHTIVANI,
NR.401, CAMERA 4, JUDETUL
PRAHOVA, STOENESTI, 107028,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)
Nappa Perne Auto

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

12. Perne adaptate pentru utilizare în vehicule,
perne pentru scaune de automobil, perne pentru
scaune de vehicule terestre.

───────

(210) M 2021 08892
(151) 13/12/2021
(732) SÎNZIANA-IOANA ISPAS, STR.

ZAMBILELOR, NR. 29, SAT BRAZII
DE SUS, JUDETUL PRAHOVA,
BRAZII DE SUS, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
Profa de robotică

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

41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive, servicii
de editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte altele decat cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, traducere și
interpretare, traducere lingvistică, servicii de
traducere.

───────
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(210) M 2021 08893
(151) 13/12/2021
(732) DOBROGEA BISCUIT SRL, STR.

CELULOZEI NR.1, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT POPESCU
MAGDALENA DANIELA -
LEGAL2M, SPLAIUL UNIRII,
NR.10, BL.B5, SC.1, ET.4, AP.10 ,
SECTOR 4 , BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Dulcele mereu tânăr

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

5. Preparate dietetice și alimentare.
30. Preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt.
35. Servicii de vânzare cu ridicata și cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice
și alimentare, preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi produse de cofetărie,
ciocolată, îngheţată, sorbeturi şi alte produse
similare sub formă de înghețată, comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
servicii de agentii de import şi export de
preparate dietetice și alimentare, preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, ciocolată, îngheţată, sorbeturi şi
alte produse similare sub formă de înghețată,
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, publicitate şi reclamă în legătură cu
preparate dietetice și alimentare, preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, ciocolată, îngheţată, sorbeturi şi
alte produse similare sub formă de înghețată,
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt.

───────

(210) M 2021 08894
(151) 13/12/2021
(732) DOBROGEA BISCUIT,

STR.CELULOZEI, NR. 1, JUDET
CONSTANTA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT POPESCU
MAGDALENA DANIELA -
LEGAL2M, SPLAIUL UNIRII, NR.
10, SECTOR 4, BL. B5, SC. 1, ET.
4, AP. 10, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.07;
26.02.07

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
116C), roșu (Pantone 185C), maro
(Pantone 478C), albastru (Pantone
281C)

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

5. Preparate dietetice și alimentare.
30. Preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt.
35. Servicii de vânzare cu ridicata și cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice
și alimentare, preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi produse de cofetărie,
ciocolată, îngheţată, sorbeturi şi alte produse
similare sub formă de înghețată, comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
servicii de agentii de import şi export de
preparate dietetice și alimentare, preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, ciocolată, îngheţată, sorbeturi şi
alte produse similare sub formă de înghețată,
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, publicitate şi reclamă în legătură cu
preparate dietetice și alimentare, preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, ciocolată, îngheţată, sorbeturi şi
alte produse similare sub formă de înghețată,
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt.

───────
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(210) M 2021 08895
(151) 13/12/2021
(732) DOBROGEA BISCUIT,

CELULOZEI NR. 1, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT POPESCU
MAGDALENA DANIELA -
LEGAL2M, SPLAIUL UNIRII
NR. 10, BL. B5, SC. 1, ET. 4, AP.
10, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Dulcele mereu tânăr

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.04; 29.01.07

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
116C), maro (Pantone 478C), alb
(Pantone 11-0601), rosu (Pantone
484C), albastru (Pantone 281C)

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

5. Preparate dietetice și alimentare.
30. Preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt.

35. Servicii de vânzare cu ridicata și cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice
și alimentare, preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi produse de cofetărie,
ciocolată, îngheţată, sorbeturi şi alte produse
similare sub formă de înghețată, comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
servicii de agentii de import şi export de
preparate dietetice și alimentare, preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, ciocolată, îngheţată, sorbeturi şi
alte produse similare sub formă de înghețată,
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, publicitate şi reclamă în legătură cu
preparate dietetice și alimentare, preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, ciocolată, îngheţată, sorbeturi şi
alte produse similare sub formă de înghețată,
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
13/12/2021

(210) M 2021 08896
(151) 13/12/2021
(732) REMOVLADY FOOD SRL,

STR.GĂRII, BLOC 4, AP.2, JUDEȚ
MUREȘ, REGHIN, 545300,
MUREȘ, ROMANIA

(740) RASKAI MM BREVMARC
CONSULT SRL, STR.UNIRII NR.3,,
BLOC D8, AP.31, JUDEȚ CLUJ,
DEJ, 405200, CLUJ, ROMANIA

(540)

LA NEGRU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
484C), negru (Pantone 412C), white
(Pantone 000C)

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

43. .servicii de alimentație publică, servicii de
fast-fooduri, servicii de restaurante fast-food,
servicii de fast food la pachet, servire de
alimente și băuturi, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii de preparare a alimentelor,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de mâncaruri și băuturi la pachet, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,

furnizare de alimente și băuturi în restaurante și
baruri.

───────

(210) M 2021 08897
(151) 13/12/2021
(732) DOBROGEA BISCUIT,

STR.CELULOZEI, NR. 1, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT POPESCU
MAGDALENA DANIELA -
LEGAL2M, SPLAIUL UNIRII,
NR. 10, BL. B5, SC. 1, ET. 4, AP.
10, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.07; 08.01.06

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

clase:
5. Preparate dietetice și alimentare.
30. Preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt.
35. Servicii de vânzare cu ridicata și cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice
și alimentare, preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi produse de cofetărie,
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ciocolată, îngheţată, sorbeturi şi alte produse
similare sub formă de înghețată, comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
servicii de agentii de import şi export de
preparate dietetice și alimentare, preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, ciocolată, îngheţată, sorbeturi şi
alte produse similare sub formă de înghețată,
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, publicitate şi reclamă în legătură cu
preparate dietetice și alimentare, preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, ciocolată, îngheţată, sorbeturi şi
alte produse similare sub formă de înghețată,
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt.

───────

(210) M 2021 08898
(151) 13/12/2021
(732) DOBROGEA BISCUIT,

STR.CELULOZEI, NR. 1, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT POPESCU
MAGDALENA DANIELA -
LEGAL2M, SPLAIUL UNIRII,
NR. 10, BL. B5, SC. 1, ET. 4, AP.
10, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Dobrogea, Eugenia, Original
(591) Culori revendicate:galben (Pantone

116C), Alb, rosu, Maro, Maro deschis,
185C, 478C

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

5. Preparate dietetice și alimentare
30. Preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt.
35. Servicii de vânzare cu ridicata și cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice
și alimentare, preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi produse de cofetărie,
ciocolată, îngheţată, sorbeturi şi alte produse
similare sub formă de înghețată, comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
servicii de import şi export de preparate dietetice
și alimentare, preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi produse de cofetărie,
ciocolată, îngheţată, sorbeturi şi alte produse
similare sub formă de înghețată, comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
publicitate şi reclamă în legătură cu preparate
dietetice și alimentare, preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie şi produse de
cofetărie, ciocolată, îngheţată, sorbeturi şi alte
produse similare sub formă de înghețată,
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt.

───────


