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Cereri Mărci publicate în 23/08/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 05981 16/08/2021 CLAUDIU NECŞULESCU TRINITÉ EST. JIDVEI 1949

2 M 2021 05982 16/08/2021 YANNA ONLINE SRL TUTUNGERIILE YANNA

3 M 2021 05983 16/08/2021 S.C. ROMPAPER ROLTECH
S.R.L.

Roltech

4 M 2021 05984 16/08/2021 CĂTĂLINA - FRANCESCA
AXENTI

MAGELLAN

5 M 2021 05985 16/08/2021 SC TRIFU SRL TRIFU SERVICII FUNERARE
Profesionale

6 M 2021 05986 16/08/2021 FERMA LA MASA SRL NATIV fripturi pur românești

7 M 2021 05987 16/08/2021 VALAYA INTERNATIONAL SRL HAPCHICKEN

8 M 2021 05988 16/08/2021 RALUCA ALEXANDRA
ȘTEFAINSCHI

CHAKRA RELAXATĂ CINE EȘTI
TU DE FAPT?

9 M 2021 05989 16/08/2021 INSPIRA PENTRU VIITOR inspira

10 M 2021 05990 16/08/2021 MEDIA TASK CONSULT SRL Motor CLASIC & youngtimer

11 M 2021 05991 16/08/2021 ŞTEFAN HERCHI BIBLIOTECA VIRTUALĂ ELIT

12 M 2021 05992 16/08/2021 MEDIA TASK CONSULT SRL emobilitate

13 M 2021 05993 16/08/2021 MEDIA TASK CONSULT emobilitate

14 M 2021 05995 16/08/2021 S.C. BELUGA FARM GRUP
S.R.L

DELICII DE SARULESTI
RADUTA LAKE

15 M 2021 05996 16/08/2021 ALTINCI ZIYAT AIR PRENZ

16 M 2021 05997 16/08/2021 HEALTH PROTECT CONCEPT
SRL

FLU FIGHTER

17 M 2021 05998 16/08/2021 VI TINDALA JUNIOR SRL Tipic ROMÂNESC

18 M 2021 05999 16/08/2021 SIMION-FLORIN HOJDA CASA MOCĂNIȚEI Vișeu de Sus

19 M 2021 06000 16/08/2021 VI TINDALA JUNIOR VOLO SAVOARE SI GUST

20 M 2021 06001 16/08/2021 CLAUDIU NECŞULESCU TELURIC

21 M 2021 06002 16/08/2021 DANIELA-DOMNICA OFRIM ERMOSA

22 M 2021 06004 16/08/2021 WEB DEALS SRL JAC VAPOUR
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(210) M 2021 05981
(151) 16/08/2021
(732) CLAUDIU NECŞULESCU, STR.

ŞTEFAN CEL MARE NR. 27,
AP. 1, ET. 1, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011653,
ROMANIA

(540)

TRINITÉ EST. JIDVEI 1949

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
05.03.04; 05.03.13; 26.11.03

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri, vinuri liniştite, vinuri spumante, vinuri
aromate, vinuri organice, aperitive pe bază de
alcool, cu excepţia berii, aperitive pe bază
de vin, băuturi distilate, extracte alcoolice,
esenţe alcoolice din arealul Târnave, cu excepţia
uleiurilor esenţiale.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comerţ și regruparea
în avantajul terților a produselor cuprinse în
clasa 33, prezentarea acestora pentru vânzare
prin toate mijloacele cunoscute, inclusiv online,
organizarea de târguri, festivaluri și expoziții cu
scop comercial și publicitar.
39. Transport, transportul de mărfuri, organizare
de servicii de transport de pasageri,
pentru alte persoane, prin intermediul unei
aplicații online, servicii de transport pentru
tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
însoţirea turiştilor, ambalarea și depozitarea

mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii
de îmbuteliere, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, livrarea de bunuri, închirierea de
vitrine de vin electrice.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole,
festivaluri, expoziții cu caracter cultural și
educativ, organizarea de concursuri tematice,
organizarea și coordonarea de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative și
recreative, organizarea și exploatarea cluburilor
de întâlnire cu scop educaţional, cultural sau de
divertisment.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi).

(210) M 2021 05982
(151) 16/08/2021
(732) YANNA ONLINE SRL, STR.

INDUSTRIEI, 4B, JUD. PRAHOVA,
PLOIESTI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
LUCRETIU PATRASCANU 2, JUD.
BACAU, BACAU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

(540)

TUTUNGERIILE YANNA

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 25.01.25;
26.01.01; 09.07.09; 10.01.11; 10.01.20;
26.11.01

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

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

───────
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(210) M 2021 05983
(151) 16/08/2021
(732) S.C. ROMPAPER ROLTECH

S.R.L., SAT ZĂICEŞTI, JUD.
BOTOŞANI, COM. BĂLUŞENI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

Roltech

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.01.01; 26.11.12

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

16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.

───────

(210) M 2021 05984
(151) 16/08/2021
(732) CĂTĂLINA - FRANCESCA

AXENTI, STR. PĂUNEŞTI NR.
10, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
MAGELLAN

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

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

───────

(210) M 2021 05985
(151) 16/08/2021
(732) SC TRIFU SRL, B-DUL 1

DECEMBRIE 1918 NR. 130, AP. 11,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

TRIFU SERVICII
FUNERARE Profesionale

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

45. Servicii funerare.
───────

(740) CABINET INDIVIDUAL MARIA D.
HĂISAN, CALEA NAŢIONALĂ NR.
65, BL. 13, SC. C, ET. 4, AP. 10,
JUD. BOTOŞANI, BOTOŞANI, 
ROMANIA
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(210) M 2021 05986
(151) 16/08/2021
(732) FERMA LA MASA SRL, STR.

MOȚILOR, NR. 77, SUBSOL, AP.
1/B, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, AP. 1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
700153, CLUJ, ROMANIA

(540)

NATIV fripturi pur românești

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

clase:
39. Servicii de livrare de produse alimentare,
servicii de livrare.
43. Servicii de restaurant, servicii de catering,
servicii de fast food, furnizarea de alimente și
băuturi.

───────

(210) M 2021 05987
(151) 16/08/2021
(732) VALAYA INTERNATIONAL SRL,

STR. GHEORGHE PETRASCU NR.
65D-65E, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

HAPCHICKEN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.07.03

(591) Culori revendicate:rosu, bej deschis,
portocaliu , maro, rosu , alb

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
fast food restaurant.

───────
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(210) M 2021 05988
(151) 16/08/2021
(732) RALUCA ALEXANDRA

ȘTEFAINSCHI, STR. DIMITRIE
CANTEMIR, NR. 12, VILA B, AP.
9B, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I NR. 54B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020915,
ROMANIA

(540)

CHAKRA RELAXATĂ
CINE EȘTI TU DE FAPT?

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.13

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

clase:
41. Servicii de literatură motivațională respectiv
publicarea online a cărţilor de literatură
motivaţională şi a textelor, altele decât textele
cu scop publicitar, servicii de dezvoltare
personală respectiv furnizarea de cursuri de
dezvoltare personală, servicii de eseistică
respectiv redactare şi publicare de eseuri şi
texte, altele decât cele publicitare, toate oferite
atât în mediul online cât și offline.
44. Servicii de psihologie, psihoterapie,
hipnoterapie, hipnoză regresivă, terapii
complementare, oferite atât în mediul online cât
și offline.
45. Servicii de consultanță spirituală oferite atât
în mediul online cât și offline.

───────

(210) M 2021 05989
(151) 16/08/2021
(732) INSPIRA PENTRU VIITOR, STR.

I. GH. DUCA NR. 1, BL. J23, SC.
2, ET. 2, AP. 9, JUDEŢ DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

inspira

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 02.01.23

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#1F9899), portocaliu (HEX #FDB834)

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

41. Furnizarea educației.
───────

(210) M 2021 05990
(151) 16/08/2021
(732) MEDIA TASK CONSULT SRL,

STR. CULTUL PATRIEI 18,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

Motor CLASIC & youngtimer

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 18.01.21

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

9. Reviste electronice descărcabile, ziare
electronice descărcabile, publicații electronice
descărcabile, broșuri electronice descărcabile,
cărți audio descărcabile, echipamente de
radiodifuziune, dispozitive de afișare, receptoare
de televiziune și dispozitive pentru film și video.
16. Comunicate de presă tipărite, reviste
(publicații periodice), hârtie pentru reviste,
cataloage tipărite, ziare tipărite, cărţi tipărite,
broșuri tipărite, articole de papetărie şi accesorii
educative.
35. Publicitate în reviste, broșuri și ziare,
realizarea abonamentelor la cărți, reviste,
ziare, promovare a vânzărilor de produse
promoționale în reviste, carti si ziare, furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice,
ziare și reviste, editare și actualizare de texte
publicitare, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrari de birou, servicii
de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul şi
prin intermediul reţelelor informatice mondiale
de reviste electronice, ziare electronice
descărcabile, publicații electronice descărcabile,
broșuri electronice descărcabile, cărți audio,
echipamente de radiodifuziune, dispozitive de
afișare, receptoare de televiziune și dispozitive
pentru film și video, servicii de vânzare cu
ridicata şi cu amănuntul şi prin intermediul
reţelelor informatice mondiale de comunicate
de presă tipărite, reviste (publicații periodice),
hârtie pentru reviste, cataloage, ziare, carti,
broșuri tipărite, articole de papetarie si
accesorii educative, publicitate radiofonică si de
televiziune, producție de reclame radio.
38. Servicii ale agențiilor de presă (transmitere
de știri), radiocomunicații, servicii de informare
prin radio, transmisie tv prin internet, servicii de
difuzare video, audio și tv.
41. Servicii de editare de publicații, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
publicare de ziare, periodice, cărţi şi reviste,
realizarea de reportaje de către agenții de
știri, servicii de prezentatori de radio și de
televiziune, servicii de programe de știri pentru
radio sau televiziune, divertisment de radio și
televiziune, producție de programe tv, publicare
online de ziare electronice, publicare multimedia
de reviste, jurnale și ziare.
45. Acordarea de drepturi de licență pentru
programe, producții și formate de televiziune,
video și radio (servicii juridice).

───────

(210) M 2021 05991
(151) 16/08/2021
(732) ŞTEFAN HERCHI, STR.

CANTARETULUI NR, 7D, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
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)

BIBLIOTECA VIRTUALĂ ELIT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 20.07.02; 26.01.03;
26.04.01

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

clase:
41. Servicii de bibliotecă, servicii de bibliotecă
electronică, servicii de bibliotecă de împrumut
și servicii de bibliotecă, servicii de arhivă
de bibliotecă, servicii de bibliotecă pentru
schimbul de cărți, servicii de bibliotecă și
închiriere de produse media, servicii de
bibliotecă furnizate prin intermediul unei baze
de date computerizate, servicii de bibliotecă
online, și anume furnizare de servicii de
bibliotecă electronică referitoare la ziare, reviste,
fotografii și imagini printr-o rețea online de
calculatoare, servicii de bibliotecă cu privire
la date stocate și recuperate prin mijloace
electronice, servicii de bibliotecă cu privire la
documente stocate și recuperate prin mijloace
electronice, servicii de bibliotecă furnizate prin
intermediul unei baze de date computerizate
care conține informații extrase din ziare, servicii
de bibliotecă electronică pentru furnizare de
informații electronice (inclusiv informații de
arhivă) sub formă de texte și de informații audio
și/sau video.

───────
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(210) M 2021 05992
(151) 16/08/2021
(732) MEDIA TASK CONSULT SRL,

STR. CULTUL PATRIEI 18,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

emobilitate

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 18.01.09; 27.05.01

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, alb

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

9. Reviste electronice descărcabile, ziare
electronice descărcabile, publicații electronice
descărcabile, broșuri electronice descărcabile,
cărți audio descărcabile, echipamente de
radiodifuziune, dispozitive de afișare, receptoare
de televiziune și dispozitive pentru film și video.
16. Comunicate de presă tipărite in domeniul
mobilităţii electrice, reviste (publicații periodice),
cataloage tipărite, ziare tipărite, cărţi tipărite,
broșuri tipărite, toate produsele menţionate
anterior în legătură cu mobilitate electrică.
35. Publicitate în reviste, broșuri și ziare,
realizarea abonamentelor la cărți, reviste,
ziare, promovare a vânzărilor de produse
promoționale în reviste, carti si ziare, furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice, ziare
și reviste, servicii de editare și actualizare
de texte publicitare, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, servicii de vânzare cu ridicata şi
cu amănuntul şi prin intermediul reţelelor
informatice mondiale de reviste electronice, ziare
electronice descărcabile, publicații electronice
descărcabile, broșuri electronice descărcabile,
cărți audio, echipamente de radiodifuziune,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video, servicii de
vânzare cu ridicata şi cu amănuntul şi prin

intermediul reţelelor informatice mondiale de
comunicate de presă tipărite, reviste (publicații
periodice), hârtie pentru reviste, cataloage, ziare,
cărţi, broşuri tipărite, articole de papetărie şi
accesorii educative, publicitate radiofonică şi de
televiziune, producție de reclame radio.
38. Servicii ale agențiilor de presă (transmitere
de știri), radiocomunicații, servicii de informare
prin radio, transmisie tv prin internet, servicii de
difuzare video, audio și tv.
41. Editare de publicații, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, publicare de
ziare, periodice, carti si reviste, relizare de
reportaje de către agenții de știri, servicii de
prezentatori de radio și de televiziune, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
divertisment de radio și televiziune, producție
de programe tv, publicare online de ziare
electronice, publicare multimedia de reviste,
jurnale și ziare.
45. Acordarea de drepturi de licență pentru
programe, producții și formate de televiziune,
video și radio (servicii juridice).

───────

(210) M 2021 05993
(151) 16/08/2021
(732) MEDIA TASK CONSULT, STR.

CULTUL PATRIEI 18, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
emobilitate

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

9. Reviste electronice descărcabile, ziare
electronice descărcabile, publicații electronice
descărcabile, broșuri electronice descărcabile,
cărți audio descărcabile, echipamente de
radiodifuziune, dispozitive de afișare, receptoare
de televiziune și dispozitive pentru film și video.
16. Comunicate de presă tipărite in domeniul
mobilitatii electrice, reviste (publicații periodice),
cataloage tipărite, ziare tipărite, carti tipărite,
broșuri tipărite, toate produsele mentionate
anterior in legatura cu mobilitate electrică.
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35. Publicitate în reviste, broșuri și ziare,
realizarea abonamentelor la cărți, reviste,
ziare, promovare a vânzărilor de produse
promoționale în reviste, carti si ziare, furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice,
ziare și reviste, editare și actualizare de texte
publicitare, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrari de birou, servicii
de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul şi
prin intermediul reţelelor informatice mondiale
de reviste electronice, ziare electronice
descărcabile, publicații electronice descărcabile,
broșuri electronice descărcabile, cărți audio,
echipamente de radiodifuziune, dispozitive de
afișare, receptoare de televiziune și dispozitive
pentru film și video, servicii de vânzare cu
ridicata şi cu amănuntul şi prin intermediul
reţelelor informatice mondiale de comunicate
de presă tipărite, reviste (publicații periodice),
hârtie pentru reviste, cataloage, ziare, carti,
broșuri tipărite, articole de papetarie si
accesorii educative, publicitate radiofonică si de
televiziune, producție de reclame radio.
38. Servicii ale agențiilor de presă (transmitere
de știri), radiocomunicații, servicii de informare
prin radio, transmisie tv prin internet, servicii de
difuzare video, audio și tv.
41. Editare de publicații, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, publicare de
ziare, periodice, carti si reviste, realizare de
reportaje de către agenții de știri, servicii de
prezentatori de radio și de televiziune, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
divertisment de radio și televiziune, producție
de programe tv, publicare online de ziare
electronice, publicare multimedia de reviste,
jurnale și ziare.
45. Acordarea de drepturi de licență pentru
programe, producții și formate de televiziune,
video și radio (servicii juridice).

───────

(210) M 2021 05995
(151) 16/08/2021
(732) S.C. BELUGA FARM GRUP S.R.L,

STR. VLADIMIR STREINU, NR. 22,
CAMERA 5, JUD. CALARASI, SAT
SARULESTI COM. SARULESTI ,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA,
BLD. UNIRII 133, BL.16C, AP.
12, JUDETUL BUZAU, BUZAU,
120013, BUZĂU, ROMANIA

(540)

DELICII DE SARULESTI
RADUTA LAKE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.16

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

clase:
29. Pește, fructe de mare și moluște, nu vii,
uleiuri și grăsimi comestibile, carne și produse
din carne, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate.
31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, momeală, nu artificială,
produse alimentare și hrană pentru animale.

───────
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(210) M 2021 05996
(151) 16/08/2021
(732) ALTINCI ZIYAT, STR. ZIDURI

INTRE VII NR. 19, BL. D, AP.
D31, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, ŞOS.
PANTELIMON, NR.243, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021608

(540)
AIR PRENZ

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

3. Bețișoare parfumate pentru împrospătarea
aerului, bețișoare universale cu vată de uz
personal, aromatizanți de uz menajer, bețișoare
parfumate de tămâie, bețișoare parfumate,
conuri de pin parfumate, conuri parfumate,
difuzoare cu fitil pentru parfumarea camerei,
extracte de flori, lemn parfumat, săculețe
pentru parfumarea lenjeriei, odorizanți de
cameră, parfumuri de cameră sub formă
de spray, perne impregnate cu substanțe
aromate, perne impregnate cu substanțe
parfumate, perne pentru aromoterapie cu
săculețe de pânză cu amestecuri florale in
interior, perne umplute cu substanțe aromate,
perne umplute cu substanțe parfumate, pietre
parfumate din ceramică, potpuriuri parfumate,
preparate odorizante pentru împrospătarea
aerului, preparate pentru parfumarea camerei,
preparate pentru împrospătarea covoarelor și
mochetelor, produse de parfumare pentru
cameră, produse pentru îndepărtarea mirosului
de animale, rezerve cu parfumuri pentru
dozatoare non-electrice de parfum de camera,
rezerve pentru dozatoare electrice de parfum de
cameră, spray parfumat pentru casă, spray-uri
parfumate pentru lenjerie, săculețe parfumate,
săculeți cu potpuriuri care se introduc în perne de
aromoterapie, săculeti parfumați pentru mască
de ochi, sprayuri odorizante pentru cameră.
5. Produse pentru purificarea aerului,
deodorante WC, deodorante pentru automobile,
deodorante pentru pantofi, deodorante pentru
tapițerie, deodorante, altele decât cele de uz
personal sau de uz veterinar, dezodorizante
pentru automobile, dezodorizante pentru baie,
dezodorizante pentru covoare, dezodorizante
pentru frigider, dezodorizante pentru litiere,
dezodorizante pentru materiale textile,
dezodorizante pentru sisteme de evacuare a

gunoiului, dezodorizante pentru îmbrăcăminte,
dezodorizante pentru îmbrăcăminte sau
materiale textile, gel pentru dezodorizarea
aerului, materiale care absorb mirosurile,
odorizante pentru materiale textile, preparate
de dezodorizare de uz menajer, comercial
sau industrial, preparate deodorante universale
pentru uz menajer, dezodorizante pentru litiera
animalelor de companie, preparate pentru
dezodorizarea aerului care conțin cărbune activ,
preparate pentru dezodorizarea covoarelor,
preparate pentru neutralizarea mirosurilor,
preparate pentru neutralizarea mirosurilor
neplăcute, utilizate pe haine si materiale textile,
produse pentru eliminarea mirosului de animale
de companie, produse pentru odorizarea aerului,
produse pentru odorizarea aerului în automobile,
rezerve pentru dezodorizarea aerului, spray-
uri pentru dezodorizarea aerului, sprayuri
pentru dezodorizarea camerelor, sprayuri pentru
împrospătarea aerului.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de agenții de import
export, strângerea la un loc în avantajul terților
a produselor diverse, in mod special a celor
solicitate in clasele 3 si 5 (exceptând transportul
lor), pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare, prin corespondență
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de vânzare cu amănuntul
și/sau cu ridicata prin magazine fizice sau on-
line de comerț cu amănuntul și/sau cu ridicata,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vanzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
parfumare.

───────

(210) M 2021 05997
(151) 16/08/2021
(732) HEALTH PROTECT CONCEPT

SRL, STR. BANUL ANTONACHE
NR. 45-47, APT.8, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
FLU FIGHTER

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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5. Preparate farmaceutice medicale și de
uz veterinar pentru prevenirea și tratamentul
bolilor și infecțiilor virale, produse igienice
pentru medicină, alimente și substanțe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluși, suplimente alimentare
pentru oameni și animale, plasturi și materiale
pentru pansamente, dezinfectante, fungicide,
ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.

───────

(210) M 2021 05998
(151) 16/08/2021
(732) VI TINDALA JUNIOR SRL, STR.

PRIMAVERII NR. 86, JUDETUL
ALBA, TEIUS, 515900, ALBA,
ROMANIA

(540)

Tipic ROMÂNESC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

29. Mezeluri, produse lactate.
───────

(210) M 2021 05999
(151) 16/08/2021
(732) SIMION-FLORIN HOJDA, STR.

MOLDOVA NR.4, JUDETUL
MARAMURES, VISEU DE SUS,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

CASA MOCĂNIȚEI
Vișeu de Sus

(531) Clasificare Viena:
18.01.12; 27.05.01; 27.05.02

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

43. Servicii de cazare temporară, restaurante
(servirea mesei).

───────

(210) M 2021 06000
(151) 16/08/2021
(732) VI TINDALA JUNIOR, STR.

PRIMAVERII, NR. 86, JUDETUL
ALBA, TEIUS, 515900, ALBA,
ROMANIA

(540)

VOLO SAVOARE SI GUST
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.01.04; 26.11.25

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

29. Produse lactate, mezeluri.
───────

(210) M 2021 06001
(151) 16/08/2021
(732) CLAUDIU NECŞULESCU, STR.

ŞTEFAN CEL MARE NR. 27,
AP. 1, ET. 1, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL,
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011653,
ROMANIA

(540)
TELURIC

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri, vinuri liniştite, vinuri spumante, vinuri
aromate, vinuri organice, aperitive pe bază de
alcool, cu excepţia berii, aperitive pe bază de
vin, băuturi distilate, extracte alcoolice, esenţe
alcoolice, altele decât uleiurile esenţiale.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, serviii de comerţ și regruparea
în avantajul terților a produselor cuprinse în
clasa 33, prezentarea acestora pentru vânzare
prin toate mijloacele cunoscute, inclusiv online,
organizarea de târguri, festivaluri și expoziții cu
scop comercial și publicitar.
39. Transport, transportul de mărfuri, organizare
de servicii de transport de pasageri,
pentru alte persoane, prin intermediul unei
aplicații online, servicii de transport pentru
tururile de vizitare a obiectivelor turistice,
însoţirea turiştilor, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii
de îmbuteliere, aprovizionarea distribuitoarelor
automate, livrarea de bunuri, închirierea de
vitrine de vin electrice.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole,

festivaluri cu scop educativ, cultural sau de
divertisment, expoziții cu caracter cultural și
educativ, organizarea de concursuri tematice,
organizarea și coordonarea de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative și
recreative, organizarea și exploatarea cluburilor
de întâlnire, cu scop educativ, cultural sau de
divertisment.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi).

───────

(210) M 2021 06002
(151) 16/08/2021
(732) DANIELA-DOMNICA OFRIM,

STR. HORTENISIEI NR. 6, AP.18,
JUD. MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430294, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

ERMOSA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.06

(591) Culori revendicate:Alb, gri (Pantone
Cool gray C), roşu (Pantone 485 C)

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu produse de brutărie, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu căni
și pahare, servicii de comerț cu ridicata în
legătură cu căni și pahare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ceaiuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
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cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru curățenie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu înghețată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse lactate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de curățare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bere,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
înghețată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu veselă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu tutun, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse lactate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate pentru curățenie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu jucării,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
deserturi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de curățare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cafea, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cacao, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la dulciuri, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
publicitate și marketing, servicii de publicitate și
marketing online, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare.
42. Creare și întreținere de pagini web,
proiectare, creare și programare de pagini web.

───────

(210) M 2021 06004
(151) 16/08/2021
(732) WEB DEALS SRL, STR. MIHAI

EMINESCU NR.185 , BL.31B, SC.2,
AP.43, CAMERA 2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020078, ROMANIA

(540)
JAC VAPOUR

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

34. Vaporizatoare personale și țigarete
electronice, arome și soluții pentru vaporizatoare
şi ţigarete personale.

───────


