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Cereri Mărci publicate în 24/05/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 03640 17/05/2021 VICTOR IOAN MOCANU ida spa

2 M 2021 03846 17/05/2021 HOLLAND FARMING AGRO
SRL

CROPMAX

3 M 2021 03856 17/05/2021 SC NOVANIS CONF SRL HJ HOTEL JAVU

4 M 2021 03857 17/05/2021 SINAIA SA Bulevart

5 M 2021 03858 17/05/2021 SINAIA SA silena MOUNTAIN SPA

6 M 2021 03859 17/05/2021 SINAIA SA HOTEL SINAIA

7 M 2021 03860 17/05/2021 TRINAGRIA SRL DOGMA

8 M 2021 03861 17/05/2021 TRINAGRIA SRL HIPPIEUS

9 M 2021 03862 17/05/2021 SC ALLTRADE SERV SRL indiggo

10 M 2021 03863 17/05/2021 OVIDIUS MERCADO SRL ARidA de Babadag

11 M 2021 03864 17/05/2021 KASCHOVITS LOREDANA LUTHELO

12 M 2021 03865 17/05/2021 AURORA COM SRL AURORA DUPĂ REȚETE
VECHI

13 M 2021 03866 17/05/2021 COLETE ONLINE SRL Colete Online

14 M 2021 03867 17/05/2021 SC NICOLIS PRODCOM SRL NICOLAS SHOES

15 M 2021 03868 17/05/2021 COLIBRI IMPORT - EXPORT
SRL

KUKY CLUB

16 M 2021 03869 17/05/2021 AGROLAND PROFESSIONAL
FARM SRL

MOOFEED

17 M 2021 03870 17/05/2021 AGROLAND PROFESSIONAL
FARM SRL

MOOCLEAN

18 M 2021 03871 17/05/2021 ALINA STEFANIA ONUTE
MIHAI RADU CEASCAI
SAMOIL BENIAMIN ANTEMIE

WORLD SYMPHONIC
ORCHESTRA

19 M 2021 03872 17/05/2021 ANDAN IMPEX SRL @ ANDAN electron

20 M 2021 03873 17/05/2021 ALEXANDRU IONUT STATIVA Acomb

21 M 2021 03874 17/05/2021 ALEXANDRU IONUT STATIVA A

22 M 2021 03875 17/05/2021 LASER EXPERT SCHOOL SRL MED LASER EXPERT

23 M 2021 03876 17/05/2021 IOAN HANTĂR H HANTĂR artă din lemn

24 M 2021 03877 17/05/2021 ANDREAS MIHELIS MOSFERA

25 M 2021 03878 17/05/2021 CASĂ NOUĂ TURISM S.R.L. CosmosMed
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2021 03879 17/05/2021 ITV Studios Limited CHEFI LA CUTITE

27 M 2021 03880 17/05/2021 MERIDIAN CLINIC SRL MERIDIAN Clinic

28 M 2021 03881 17/05/2021 SC PERLA HARGHITEI SA CSIKSZENTKIRALYI IGAZI
Harghita Gyongye Szeresd a
termeszetet

29 M 2021 03882 17/05/2021 AEOLUS TYRE CO., LTD WIND POWER

30 M 2021 03883 17/05/2021 AEOLUS TYRE CO., LTD WINDOO

31 M 2021 03884 17/05/2021 CITRIN GLOBAL SRL CITRIN GLOBAL

32 M 2021 03885 17/05/2021 VLAD DRĂGULESCU SMART CUP wiser coffe

33 M 2021 03886 17/05/2021 LIVIU-MARIAN BĂLAN aficar CAROSARI CAMIOANE

34 M 2021 03887 17/05/2021 CRISTIM 2 PRODCOM SRL RetreatXperience

35 M 2021 03888 17/05/2021 CRISTIM 2 PRODCOM SRL WellnessXperience

36 M 2021 03889 17/05/2021 CRISTIM 2 PRODCOM SRL HolisticXperience

37 M 2021 03890 17/05/2021 OZTASAR SKY BLUE RESIDENCE

38 M 2021 03891 17/05/2021 ALFA DEVELOPER &
CONTRACTOR SRL

Cratiţa Delicioasă
GustulBunDeAcasă

39 M 2021 03892 17/05/2021 COLIBRI IMPORT - EXPORT
SRL

KYKY

40 M 2021 03893 17/05/2021 CRISTIM 2 PRODCOM SRL NatureXperience

41 M 2021 03894 17/05/2021 SANDU ANCUȚA GABRIELA ANCA SANDU

42 M 2021 03895 17/05/2021 OZTASAR S.R.L. SKY - RESIDENCE

43 M 2021 03896 17/05/2021 CRISTIM 2 PRODCOM SRL JoyXperience

44 M 2021 03897 17/05/2021 ALFA DEVELOPER &
CONTRACTOR S.R.L.

J`ADORE GRAND BALLROOM

45 M 2021 03898 17/05/2021 SC OZTASAR SRL SKY HOME

46 M 2021 03899 17/05/2021 SC OZTASAR SRL SKY TOWN

47 M 2021 03900 17/05/2021 CRISTIM 2 PRODCOM SRL Ospitalitate de Familie

48 M 2021 03901 17/05/2021 DANUBE BOATING SRL Danube Boating

49 M 2021 03902 17/05/2021 DANUBE BOATING SRL Danube Boating

50 M 2021 03903 17/05/2021 CRISTIM 2 PRODCOM SRL Experiență multisenzorială

51 M 2021 03904 17/05/2021 CRISTIM 2 PRODCOM S.R.L. Unirea Principatelor
Gastronomice

52 M 2021 03905 17/05/2021 MARINA FLUVIALĂ BORCEA
SRL

MARINA FLUVIALĂ
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
53 M 2021 03906 17/05/2021 MARINA FLUVIALĂ BORCEA

SRL
Marina Fluvială

54 M 2021 03907 17/05/2021 TUDOR AURELIAN
STANCALĂU

ARMONIA FLORILOR

55 M 2021 03908 17/05/2021 TUDOR AURELIAN
STANCALĂU

FLORISIS
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(210) M 2021 03640
(151) 17/05/2021
(732) VICTOR IOAN MOCANU, ALEEA

LT. AV. GH. STALPEANU NR.5,
BL.5 SC.1 AP.10 ET.4, SECTOR 1 ,
BUCURESTI, 011481, ROMANIA

(540)

ida spa

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

3. Produse cosmetice, produse cosmetice
pentru îngrijirea pielii.
41. Servicii de școli de frumusețe, servicii
de instruire oferite de școlile de frumusețe
(instruire), cursuri de cosmetică, cursuri pentru
îngrijirea corporală.
44. Servicii medicale, servicii de frumusețe
oferite de un centru spa, servicii de tratamente
medicale oferite de un centru spa, analiză
cosmetică, aplicare de produse cosmetice
pe corp, aplicarea produselor cosmetice pe
față, consiliere în domeniul înfrumusețării,
consultanță cu privire la frumusețe, consiliere
cu privire la produse cosmetice, consultanță în
domeniul cosmeticii, consultanță în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, saloane de
frumusețe, consultanță în materie de frumusețe,
îngrijiri de igienă și frumusețe, servicii de
igienă și frumusețe pentru oameni, furnizare de
informații în materie de frumusețe, tratamente
de fitoterapie, tratamente cosmetice pentru corp,
tratamente cosmetice pentru ten, tratamente
terapeutice pentru corp, tratamente terapeutice
pentru față, servicii de tratamente de slăbire,
servicii de tratamente cosmetice pentru față
și pentru corp, servicii de consultanță cu
privire la tratamentele de înfrumusețare, servicii
de acupunctură, terapie ayurvedică, servicii
de osteopatie, asistență sanitară în legătură
cu acupunctura, consiliere legată de nutriție,
consiliere în materie de sănătate, consultanță
legată de nutriție, consultanță în domeniul
nutriției și al dietelor, consultanță în nutriție,
consiliere cu privire la diete și nutriție,
chiropractică, asistență sanitară în legătură cu

masaje terapeutice, fizioterapie, furnizare de
informații despre acupunctură, masaj, masaj al
țesuturilor adânci, masaj cu pietre calde, masaj
shiatsu, masaj în domeniul sporturilor, masaj
și masaj shiatsu terapeutic, masaj thailandez,
masaj tradițional japonez, reflexologie, servicii
de aromaterapie, servicii de fizioterapie, servicii
de drenaj limfatic, servicii de reflexologie, servicii
de meditație, servicii de microdermabraziune.

───────

(210) M 2021 03846
(151) 17/05/2021
(732) HOLLAND FARMING AGRO SRL,

STR. DR. LISTER NR. 67, ET. 1,
AP. 2, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVIȚA NR. 37E, JUDEȚUL
ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CROPMAX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru închis

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

1. Aditivi pentru soluri (fertilizanți), agenți
naturali și sintetici pentru creșterea plantelor,
agenți nutritivi pentru flori, agenți nutritivi
pentru plante, agenți pentru ameliorarea
solului (cu excepția celor pentru sterilizare),
amelioratori de sol de uz agricol, amelioratori
de sol, amelioratori de sol de uz
horticol, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte
în horticultură, biostimulante pentru plante,
fertilizanți pentru pământ, îngrășăminte,
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îngrășăminte anorganice, îngrășăminte azotate,
îngrășăminte artificiale, îngrășăminte chimice,
îngrășăminte de grădină cu eliberare
controlată, îngrășământ pentru plante crescute
în ghiveci, îngrășăminte multinutritive,
îngrășăminte naturale, îngrășăminte organice,
îngrășăminte pentru grădină, îngrășăminte
pentru iarbă, îngrășăminte pentru plante
de interior, îngrășăminte pentru pământ,
îngrășăminte pentru semințe, îngrășăminte
pentru uz casnic, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru gazon, îngrășăminte pentru iarbă,
îngrășăminte utilizate pentru iarbă și pășuni.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
online în legătură cu, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu: aditivi
pentru soluri (fertilizanți), agenți naturali și
sintetici pentru creșterea plantelor, agenți nutritivi
pentru flori, agenți nutritivi pentru plante, agenți
pentru ameliorarea solului (cu excepția celor
pentru sterilizare), amelioratori de sol de uz
agricol, amelioratori de sol, amelioratori de sol
de uz horticol, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte
în horticultură, biostimulante pentru plante,
fertilizanți pentru pământ, îngrășăminte,
îngrășăminte anorganice, îngrășăminte azotate,
îngrășăminte artificiale, îngrășăminte chimice,
îngrășăminte de grădină cu eliberare
controlată, îngrășământ pentru plante crescute
în ghiveci, îngrășăminte multinutritive,
îngrășăminte naturale, îngrășăminte organice,
îngrășăminte pentru grădină, îngrășăminte
pentru iarbă, îngrășăminte pentru plante
de interior, îngrășăminte pentru pământ,
îngrășăminte pentru semințe, îngrășăminte
pentru uz casnic, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru gazon, îngrășăminte pentru iarbă,
îngrășăminte utilizate pentru iarbă și pășuni,
marketing promoțional, împărțirea de eșantioane
de produse, organizarea de publicitate, plasare
de reclame, pregătire de publicații publicitare,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, producție de înregistrări audio în
scopuri de marketing, producție și distribuție
de reclame la radio și la televiziune,
promovarea comercială, promovarea vânzărilor,
publicare de materiale promoționale, publicare
de materiale publicitare, publicare de texte
publicitare, publicare de materiale și texte
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicitate, publicarea de broșuri
publicitare, publicitate online, publicitate în
reviste, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
publicitate, în special servicii pentru promovarea

de produse, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate radio și
de televiziune, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate și marketing, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, realizare de material publicitar.

───────

(210) M 2021 03856
(151) 17/05/2021
(732) SC NOVANIS CONF SRL, STR.

DEZROBIRII NR.90D, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

HJ HOTEL JAVU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.01.05; 29.01.06;
29.01.08

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

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────
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(210) M 2021 03857
(151) 17/05/2021
(732) SINAIA SA, B-DUL CAROL I

NR. 8, JUD. PRAHOVA, SINAIA,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Bulevart

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

41. Servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
oferite de baruri, servicii oferite de baruri
de cocteiluri, servicii oferite de ceainării,
organizare de mese la hoteluri, servicii oferite de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, preparare de
mâncăruri, restaurante (servirea mesei), servicii
ale barurilor, servicii ale bistrourilor, servicii de
cazare cu mic dejun inclus, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de restaurant
prestate de hoteluri, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii de restaurant și bar,
servicii specifice barurilor de cocteiluri, servicii
de snack-baruri, servicii de baruri care servesc
bere, cazare temporară, servicii oferite de
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de
vacanță.

───────

(210) M 2021 03858
(151) 17/05/2021
(732) SINAIA SA, BDUL. CAROL I

NR. 8, JUD. PRAHOVA, SINAIA,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

silena MOUNTAIN SPA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.15.01

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

41. Servicii oferite de băi publice (piscine),
organizare de activități de recreere în grup.
43. Asigurare de spații de cazare pentru turiști,
organizare de cazare pentru turiști, servicii de
restaurant prestate de hoteluri, servicii oferite de
baruri.
44. Analiză cosmetică, analiză de culori (servicii
prestate de esteticieni), aplicare de produse
cosmetice pe corp, aplicarea produselor
cosmetice pe față, artă corporală, băi publice
pentru scopuri de igienă, saloane de coafură,
servicii oferite de complexuri balneare, consiliere
cu privire la produse cosmetice, consiliere în
domeniul înfrumusețării, consultanță cu privire la
frumusețe, consultanță în domeniul cosmeticii,
consultanță în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții, eliminarea celulitei, epilat cu ceară,
frizerii pentru bărbați, furnizare de băi publice
pentru igienă personală, furnizare de informații
despre băi publice, furnizare de informații despre
coafarea părului, furnizare de informații despre
servicii ale saloanelor de frumusețe, furnizare de
informații în materie de frumusețe, manichiură,
ondularea părului, îngrijire cosmetică pentru
persoane, îngrijirea estetică a picioarelor, îngrijiri
de igienă pentru oameni, îngrijiri de igienă și
frumusețe, punere la dispoziție de băi publice,
refacerea părului, servicii oferite de saloane de
bronzare, servicii oferite de saloane de coafură,
servicii oferite de saloane de frumusețe, servicii
oferite de saloane de îngrijire a pielii, servicii
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consultative privind îngrijirea părului, servicii
cosmetice de îngrijire corporală, servicii de
bronzare în scopuri cosmetice (pentru oameni),
servicii de consultanță cu privire la tratamentele
de înfrumusețare, servicii de consultanță cu
privire la îngrijirea pielii, servicii de consultanță
în domeniul cosmetic, servicii de consultanță
privind machiajul și servicii de aplicare a
acestuia, servicii de îngrijire a frumuseții, servicii
furnizate de saloane de coafură și înfrumusețare,
servicii de frumusețe oferite de un centru SPA.

───────

(210) M 2021 03859
(151) 17/05/2021
(732) SINAIA SA, BDUL. CAROL I

NR. 8, JUD. PRAHOVA, SINAIA,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

HOTEL SINAIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.05; 26.04.11

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

clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
oferite de baruri, , servicii oferite de baruri de
cocteiluri, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi, furnizare de cazare temporară,
servicii de cazare temporară, cazare temporară,
organizare de banchete, organizare de mese la
hoteluri, , servicii oferite de localuri tip snack-
bar, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi în

restaurante și baruri, oranizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), servicii oferite
de pizzerii, , servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), , servicii oferite de restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii de
cazare cu mic dejun inclus, servicii de ceainărie,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servicii de restaurant prestate de hoteluri, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
restaurant și bar, servicii oferite de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
servicii de cazare pentru vacanțe, servicii de
cazare pentru evenimente, servicii de ospitalitate
(cazare), servicii hoteliere, servicii hoteliere în
stațiuni turistice, cazare temporară la hoteluri și
moteluri.

───────

(210) M 2021 03860
(151) 17/05/2021
(732) TRINAGRIA SRL, STR. PLEVNEI

NR. 1, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)
DOGMA

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2021 03861
(151) 17/05/2021
(732) TRINAGRIA SRL, STR. PLEVNEI

NR.1, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)
HIPPIEUS

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 03862
(151) 17/05/2021
(732) SC ALLTRADE SERV SRL, STR.

INTERIOARĂ NR. 3, INCINTA
SC AGROSTAR CONSTANŢA
S.A, BIROU 15, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

indiggo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roşu, vişiniu,
albastru, mov

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

20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere nemetalice pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de belenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.

28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.

───────

(210) M 2021 03863
(151) 17/05/2021
(732) OVIDIUS MERCADO SRL, STR.

OLTENIEI NR. 31, SPAŢIUL
COMERCIAL 3, BIROUL NR.7,
PARTER, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

ARidA de Babadag

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.17; 07.01.01;
29.01.14

(591) Culori revendicate:verde deschis, gri,
negru, alb

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

33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, vin, bauturi alcoolice, cu excepţia berii.

───────
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(151) 17/05/2021
(732) KASCHOVITS LOREDANA, STR.

DIMITRIE CANTEMIR, NR. 56, ET.
MANSARDA, AP. 6, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)
LUTHELO

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

3. Produse cosmetice, preparate cosmetice
nemedicinale, măști cosmetice, coloranți
cosmetici, produse cosmetice, farduri cosmetice,
creme cosmetice, săpunuri cosmetice,
cosmetice și preparate cosmetice, spume
(cosmetice), cosmetice decorative, cosmetice
colorate, cosmetice funcționale, loțiuni solare
(cosmetice), uleiuri minerale (cosmetice),
produse cosmetice hidratante, hidratante
(produse cosmetice), creme autobronzante
(cosmetice), cosmetice pentru bronzare,
preparate autobronzante (cosmetice), henna
(vopsea cosmetică), eye-liner (cosmetice),
loțiuni tonice (cosmetice), trusă pentru
cosmetice, preparate hidratante (cosmetice),
anticearcăne corectoare (cosmetice), loțiuni
autobronzante (cosmetice), creme fluide
(cosmetice), cosmetice pentru unghii, cosmetice
pentru buze, produse cosmetice naturale,
produse cosmetice organice, preparate
emoliente (cosmetice), basma (vopsea
cosmetică), cosmetice pentru copii, uleiuri de uz
cosmetic, grăsimi de uz cosmetic, decoloranți
de uz cosmetic, fibre de uz cosmetic, lac de
uz cosmetic, unguente de uz cosmetic, vată
de uz cosmetic, seruri de uz cosmetic, alifii
de uz cosmetic, tonice pentru uz cosmetic,
cretă de uz cosmetic, geluri de uz cosmetic,
creioane de uz cosmetic, loțiuni de uz
cosmetic, procolagen de uz cosmetic, nămol
cosmetic de corp, produse pentru bronzare
(cosmetice), preparate cosmetice pentru baie,
concentrate hidratante (produse cosmetice),
produse cosmetice pentru sprâncene, preparate
cosmetice pentru slăbire, produse cosmetice
pentru gene, produse cosmetice pentru animale,
produse cosmetice pentru piele, creme de
noapte (cosmetice), henna pentru scopuri
cosmetice, măști de piele (cosmetice), produse
cosmetice pentru păr, pudre compacte (produse

cosmetice), farduri cosmetice pentru ochi, farduri
cosmetice pentru pleoape, pudre cosmetice
pentru față, rezerve pentru pudriere (cosmetice),
creme tonifiante (produse cosmetice), creme
cosmetice pentru duș, primer pentru unghii
(cosmetice), cremă cosmetică pentru piele,
loțiuni cosmetice pentru față, loțiuni cosmetice
pentru bronzare, creme și loțiuni cosmetice,
loțiuni cosmetice de păr, creme cosmetice de
mâini, uleiuri cosmetice pentru epidermă, loțiuni
pentru bronzat (cosmetice), preparate cosmetice
pentru bronzat, cremă cosmetica pentru mâini,
geluri cosmetice pentru ochi, geluri hidratante
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
duș, cosmetice care conțin cheratină, cosmetice
care conțin panthenol, șervețele impregnate
pentru uz cosmetic, uleiuri naturale de uz
cosmetic, emulsii faciale (de uz cosmetic),
creme hrănitoare de uz cosmetic, produse
exfoliante de uz cosmetic, colagen hidrolizat de
uz cosmetic, creme hidratante de uz cosmetic,
ser antiîmbătrânire de uz cosmetic, loțiuni
tonice pentru față (cosmetice), loțiuni cosmetice
pentru îndepărtarea machiajului, vopsele de
corp (produse cosmetice), creme pentru față
(produse cosmetice), cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, produse cosmetice pentru uz
personal, uleiuri de protecție solară (cosmetice),
produse cosmetice pentru deschiderea tenului,
șervețele impregnate cu produse cosmetice,
produse cosmetice pentru îngrijirea pielii,
produse cosmetice pentru spălarea feței,
preparate cosmetice pentru îngrijirea părului,
șervețele impregnate cu loțiuni cosmetice,
produse pentru curățarea feței (cosmetice),
produse cosmetice pentru descurcarea părului,
uleiuri pentru protecție solară (cosmetice),
produse exfoliante pentru ten (cosmetice),
produse cosmetice pentru machiajul ochilor,
ruj cu protecție solară (cosmetice), produse
de protecție solară (cosmetice), preparate
pentru protecția solară (cosmetice), creme
de protecție solară (cosmetice), produse
cosmetice exfoliante pentru corp, creme pentru
corp (produse cosmetice), loțiuni pentru ten
(produse cosmetice), loțiuni pentru îngrijirea
pielii (cosmetice), șervețele cosmetice umezite
în prealabil, preparate cosmetice cu protecție
solară, preparate cosmetice pentru regenerarea
pielii, preparate cosmetice pentru îngrijirea
tenului, preparate cosmetice pentru fermitatea
sânilor, pudră solidă pentru pudriere (cosmetice),
preparate cosmetice pentru îngrijirea corpului,
preparate cosmetice pentru uscarea unghiilor,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, uleiuri pentru
corp (produse cosmetice), luciu pentru buze
(produse cosmetice), rezerve de cosmetice
pentru dozatoare, creme cosmetice pentru piele
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uscată, produse cosmetice colorate pentru copii,
cosmetice care conțin acid hialuronic, unt de
cacao de uz cosmetic, uleiuri de bronzare de
uz cosmetic, uleiuri pentru uz cosmetic destinat
copiilor, creme pentru față de uz cosmetic,
produse astringente de uz cosmetic, creioane
de ochi de uz cosmetic, ulei de trandafiri
de uz cosmetic, decoloranți pentru păr de uz
cosmetic, lapte de curățare de uz cosmetic,
lapte de curățare pentru uz cosmetic, lapte de
migdale de uz cosmetic, bețișoare de bumbac
pentru uz cosmetic, bile din bumbac pentru uz
cosmetic, loțiuni pentru piele de uz cosmetic,
comprese pentru ochi de uz cosmetic, ulei de
lavandă de uz cosmetic, uleiuri de aromoterapie
(de uz cosmetic), cremă cu retinol de uz
cosmetic, uleiuri de baie de uz cosmetic, loțiuni
pentru copii de uz cosmetic, creme pentru
mâini de uz cosmetic, ulei pentru corp de uz
cosmetic, produse hidratante antiîmbătrânire de
uz cosmetic, produse după plajă, de uz cosmetic,
creme pentru recuperare de uz cosmetic, ulei
de cocos de uz cosmetic, ulei de ricin de uz
cosmetic, ulei de amla de uz cosmetic, cretă
pentru păr (de uz cosmetic), demachiant pentru
catifelarea pielii (produs cosmetic), ser calmant
pentru piele (produs cosmetic), extracte din
plante de uz cosmetic, produse pentru baie de
uz cosmetic, ulei de citronelă de uz cosmetic, ser
de față de uz cosmetic, ulei de rozmarin de uz
cosmetic, lumânări de masaj de uz cosmetic, ulei
de eucalipt de uz cosmetic, produse cosmetice
folosite la tratarea ridurilor, produse cosmetice
sub formă de geluri, creme pentru îngrijirea
pielii (produse cosmetice), produse de curățare
pentru perii cosmetice, produse cosmetice sub
formă de lapte, loțiuni hidratante pentru piele
(produse cosmetice), produse hidratante pentru
ten (produse cosmetice), măști cosmetice de
curățare pentru față, uleiuri după expunerea la
soare (cosmetice), preparate cosmetice pentru
iluminarea pielii (machiaj), produse cosmetice
de aplicare pe buze, produse cosmetice sub
formă de loțiuni, produse cosmetice sub formă
de pudră, șervețele umede impregnate cu loțiuni
cosmetice, produse cosmetice sub formă de
uleiuri, produse cosmetice de protecție a buzelor,
preparate cosmetice pentru inhibarea creșterii
părului, preparate cosmetice care ajută la slăbit,
produse cosmetice sub formă de creme, loțiuni
de corp hidratante (produse cosmetice), creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
preparate cosmetice de exfoliere pentru față,
creme cosmetice pentru fata si corp, geluri
pentru corp și față (cosmetice), cosmetice
și produse de toaletă nemedicinale, produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii,
creme (cosmetice) de corp pentru fermitate,

șervețele umede pentru uz igienic și cosmetic,
preparate din aloe vera pentru uz cosmetic,
sprayuri cu apă minerală de uz cosmetic,
șervețele umezite în prealabil, de uz cosmetic,
șervețele umezite în prealabil, pentru uz
cosmetic, loțiuni cu protecție solară (de uz
cosmetic), spume de uz cosmetic, cu protecție
solară, creme pentru ten deschis (de uz
cosmetic), gel de aloe vera de uz cosmetic,
pudră albă de față de uz cosmetic, creme
pentru întreținerea pielii de uz cosmetic, creme
balsam pentru pete (de uz cosmetic), creme
tip cold cream de uz cosmetic, pile (buffer)
pentru șlefuire, de uz cosmetic, preparate
pentru curățare impregnate pe discuri cosmetice,
produse cosmetice pentru machiaj (aplicate
pe piele), șervețele pentu față îmbibate cu
produse cosmetice, dizolvanți pentru lac de
unghii (produse cosmetice), uleiuri de îngrijire
a pielii (produse cosmetice), cosmetice pentru
vânzare sub formă de kit, balsamuri de buze
cu procție solară (cosmetice), uleiuri parfumate
pentru fabricarea de preparate cosmetice,
preparate cosmetice pentru păr și pielea
capului, tampoane de curățare impregnate cu
produse cosmetice, produse de curățare a pielii
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
baie (nu cele medicale), seturi de produse
cosmetice pentru igiena bucală, produse de
curățat, cosmetice, pentru ten acneic, preparate
cosmetice pentru baie și pentru duș, sclipici sub
formă de spray pentru uz cosmetic, preparate
pe bază de colagen de uz cosmetic, șervețele
impregnate cu uleiuri esențiale, de uz cosmetic,
pudră pentru măști de corp (de uz cosmetic),
loțiuni pentru măști de corp (de uz cosmetic),
soluții de clătire pentru păr (de uz cosmetic),
tratamente de menținere a părului de uz
cosmetic, tratamente de desecare a părului
de uz cosmetic, preparate nemedicamentoase
pentru tratarea părului, de uz cosmetic, bumbac
sub formă de tampoane de uz cosmetic, benzi
adezive pentru lifting facial de uz cosmetic,
produse cosmetice sub formă de fard de
obraz, șervețele umede pentru mâini impregnate
cu loțiune cosmetică, creme cosmetice pentru
fermitatea pielii din jurul ochilor, preparate
cosmetice pentru pielea uscată, pentru femei
gravide, preparate cosmetice pentru îngrijirea
gurii și a dinților, preparate cosmetice pentru
baie (nu de uz medical), măști pentru închiderea
porilor utilizate ca produse cosmetice, spray-
uri cosmetice pentru îngrijirea pielii, cu aplicare
locală, prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu produse cosmetice, produse
pentru îndepărtarea lacului de pe unghii
(produse cosmetice), geluri pentru folosire
după expunerea la soare (produse cosmetice),
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pastă cosmetică pentru aplicare pe față pentru
combaterea luciului, produse cosmetice sub
formă de aerosoli pentru îngrijirea pielii,
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii după
expunerea la razele solare, agenți de slăbit
(cosmetici), cu excepția celor de uz medical,
produse cosmetice pentru protejarea pielii
împotriva arsurilor provocate de soare, preparate
pentru îngrijirea pielii în timpul expunerii la
soare (cosmetice), preparate cosmetice pentru
estomparea ridurilor, cu aplicare topică pe față,
preparate de uz cosmetic pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare, benzi de albire pentru
dinți impregnate cu preparate de albire a dinților
(cosmetice).
5. Dezinfectante, șervețele dezinfectante,
pansamente dezinfectante, săpunuri
dezinfectante, dezinfectanți și antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante folosite pentru igienă, preparate
pentru dezinfectarea unghiilor, dezinfectante
de uz veterinar, fitile de sulf (dezinfectante),
preparate pentru dezinfectarea mâinilor,
dezinfectanți de uz medical, produse
dezinfectante de uz menajer, produse
dezinfectante pentru spălarea mâinilor,
substanțe dezinfectante impregnate în
șervețele, dezinfectante pentru WC-uri chimice,
dezinfectante pentru lentile de contact, geluri
dezinfectante antibacteriene cu alcool, batoane
pentru fumigație folosite ca dezinfectante,
produse dezinfectante pentru bazine de
înot, soluții pentru dezinfectarea lentilelor
de contact, săpunuri și detergenți medicinali
și dezinfectanți, dezinfectanți pentru aparate
și instrumente dentare, dezinfectanți pentru
instrumente și aparate medicale, preparate
de dezinfectare pentru utilizarea în spitale,
produse dezinfectante pentru spălare (altele
decât săpunuri), materiale textile pentru curățare
impregnate cu dezinfectant, de uz igienic,
dezinfectante şi produse de curăţare de
uz medical folosite în domeniul veterinar,
zootehnie, industria alimentară, pentru industria
de preparare a furajelor, colectivităţi, zone
de sănătate publică, instituţii, spaţii private,
suplimente alimentare cu efect cosmetic.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 3, 5, 10, 14, 16, 20, 21, 25,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 (cu excepţia
transportului lor) permițând consumatorilor să le
vadă și să le cumpere comod), administrarea
comercială a programelor de schimburi culturale
şi educative, coordonarea şi organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale, coordonare,
pregătire şi organizare de expoziţii şi tîrguri
comerciale în scopuri comerciale şi publicitare,

pregătirea şi realizarea de planuri, concept
media şi de publicitate, promovarea online de
reţele informatizate şi pagini web, publicarea
textelor publicitare, publicitate, organizarea de
evenimente, expoziţii, tîrguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitate,
organizarea şi coordonarea de expoziţii în
scop comercial, organizarea şi coordonarea
de tîrguri şi expoziţii în scopuri comerciale,
organizarea şi coordonarea de tîrguri şi
expoziţii în scopuri publicitare, organizarea de
expoziţii în scopuri publicitare, organizarea de
evenimente, expoziţii, tîrguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
organizarea de tîrguri comerciale, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale, organizarea
de întîlniri de afaceri, organizarea de trageri
la sorti cu premii în scopuri comerciale,
coordonarea, pregătirea şi organizarea de
expoziţii şi tîrguri comerciale în scopuri
comerciale şi publicitare, servicii de consultanţă
în afaceri privind promovarea campaniilor de
strîngere de fonduri, servicii de consultanţă
în afaceri privind gestionarea campaniilor de
strîngere de fonduri, servicii de lobby comercial,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, planificare şi organizare de
târguri comerciale, expoziţii şi prezentări în
scopuri economice sau publicitare, promovare
avânzarilor de produse şi servicii ale terţilor prin
evenimente promoţionale, servicii de publicitate
în presă, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate online,
publicitate prin bannere, servicii de publicitate,
publicitate și reclamă, publicitate electorală
prin toate sursele mass-media, publicitate în
presa de interes general și în presa de
specialitate, servicii de informare a publicului,
de difuzare de declaraţii sau anunţuri cu
caracter de propagandă, organizarea de
expoziţii și evenimente în scopuri comerciale şi
publicitare, organizare de evenimente, expoziţii,
târguri şi spectacole cu caracter publicitar
în scopuri politice, publicitate şi marketing
pentru pagini web online, în scopuri politice,
publicarea textelor publicitare, în scopuri politice,
publicitate online printr-o reţea informatizată
de comunicaţii, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terţi prin reţele de
comunicaţii electronice, publicitate prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, publicitate
în presa de interes general şi în presa de
specialitate, publicitate în reviste, broşuri şi ziare,
servicii de promovare a imaginii partidului politic,
previziuni și analize economice, consultanță în
domeniul analizei activității economice, analiză
de previziuni economice în scopuri comerciale,
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servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
consultanță privind promovarea campaniilor
de strângere de fonduri în scopuri politice,
servicii de consultanță privind gestionarea
campaniilor de strângere de fonduri în scopuri
politice, servicii de consultanță în afaceri
comerciale privind organizarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de consultanță
în afaceri privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de consultanță
în afaceri privind organizarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de consultanță
în afaceri privind geationarea campaniilor de
strângere de fonduri, furnizare de modele pentru
campanii promoționale, pregătire de campanii
publicitare, campanii de marketing, căutare
de sponsorizare, promovarea produselor și
serviciilor prin sponsorizare, consultanță cu
privire la căutarea de sponsori, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-și asocia produsele
și serviciile cu programe de premiere, servicii
de publicitate pentru produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la produse cosmetice, consiliere cu privire la
produse de consum în legătură cu cosmeticele,
studii de marketing în domeniul produselor
cosmetice, de parfumerie și de înfrumusețare,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
cu livrare prin poștă pentru produse cosmetice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de cosmetică pentru oameni, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de cosmetică pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru animale, servicii de informare
și de consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, furnizarea de
informații despre produse de larg consum, și
anume cu privire la cosmetice, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vânzarea de cutii de cosmetice pe bază de
abonament.
36. Colectarea de fonduri şi sponsorizare,
investiţii de fonduri în scopuri caritabile,
organizarea de colecte în scopuri caritabile,
organizarea de activităţi de colectare de fonduri
pentru susţinerea cercetării medicale şi a
procedurilor pentru cei aflaţi în dificultate,
organizarea de finanţări pentru proiecte
umanitare, organizare de fonduri pentru proiecte

de ajutor extern, servicii de finanţare a capitalului
de risc pentru organizaţii non-profit, organizarea
de colecte de binefacere (pentru terţi),
servicii filantropice privind donațiile financiare,
servicii de binefacere în domeniul donațiilor
monetare, sponsorizare financiară, sponsorizare
și protecție financiară, sponsorizare financiară
pentru activități sportive, colectarea de fonduri
și sponsorizare, sponsorizarea financiară a
evenimentelor teatrale, sponsorizarea financiară
a evenimentelor culturale, sponsorizare
financiară pentru activități de divertisment,
sponsorizare financiară și finanțare a
filmelor, strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, sponsorizare financiară de activități
sportive electronice, servicii de finanțare
pentru sponsorizarea afacerilor, sponsorizarea
financiară a evenimentelor de dans,
sponsorizare financiară și finanțare a
programelor radio, sponsorizarea financiară a
evenimentelor de arte vizuale, sponsorizare
financiară și finanțare a programelor de
televiziune.
41. Organizare de festivaluri cu scop educativ,
cultural sau de divertisment, organizare de
festivaluri pentru divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, organizare de
festivaluri in scopuri recreative, servicii de
rezervare de bilete la concerte, servicii de
rezervare de locuri la concerte, servicii de
rezervare de bilete pentru concerte, servicii de
agentii de rezervare de bilete pentru concerte,
servicii de festivaluri muzicale, organizare
de seminarii si congrese, organizarea de
seminarii in scopuri recreative, organizare
si coordonare de seminarii și ateliere de
lucru (instruire), divertisment muzical, educație
muzicală, formare muzicală (instruire), editare
muzicală, spectacole muzicale, servicii de
înregistrări de muzică, reprezentații de muzică
live, pregătire pentru aprecierea muzicii,
organizare de divertisment muzical, prezentare
de reprezentații muzicale, publicare de cărți de
muzică, prezentare de concerte, prezentare de
concerte muzicale, organizare și coordonare de
concerte, realizare, coordonare și organizare
de concerte, organizare și coordonare de
concerte muzicale, concerte de muzică în
direct, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de concerte în direct, organizare
și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, producție de concursuri de
talente, publicarea de materiale multimedia
online, cu excepția celor publicitare, publicare
de recenzii online în domeniul divertismentului,
organizare și coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor, organizare de conferinte
referitoare la divertisment, furnizare de publicații
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electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, organizare de conferințe, organizare
de conferințe referitoare la divertisment,
organizare de conferințe în materie de
activități culturale, organizarea concursurilor
de divertisment, organizare de concursuri
muzicale, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative, impresariat artistic
pentru artisti de spectacol, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
şi conducerea de workshop-uri, publicare de
cărţi, planificarea de recepţii (divertisment),
organizarea şi conducerea de seminarii,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole vizuale, organizare și prezentare
de spectacole în direct, spectacole cu muzică
în direct, spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, concerte în direct susținute
de formații muzicale, servicii de consultanta si
informare referitoare la pregatirea, coordonarea
si organizarea de concerte, furnizare de
informatii, comentarii si articole in domeniul
muzicii prin retele de calculatoare, pregatire
pentru aprecierea muzicii, servicii de instruire in
domeniul muzical, servicii de divertisment sub
forma de spectacole sustinute de o formatie care
canta muzica vocala, spectacole muzicale live,
producție de înregistrări muzicale, reprezentații
muzicale în direct, servicii de biblioteci muzicale,
concerte muzicale pentru televiziune, servicii
de educație muzicală, producție de videouri
muzicale, regie artistică pentru spectacolele
muzicale, servicii ale studiourilor de înregistrări
muzicale, managementul artistic al locurilor
amenajate pentru muzică, furnizare de muzică
digitală de pe site-uri web de internet cu muzică
în format mp3, furnizare de muzică în format
digital de pe internet, muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) de pe internet, furnizare
de instalații pentru filme, spectacole, piese
de teatru, muzică sau instruire educațională,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, furnizare
de clasificări pe categorii de vârstă pentru
conținut de televiziune, film, muzică, video și
jocuri video, activităţi culturale, activităţi sportive
şi culturale, furnizare de activităţi culturale,
organizarea de spectacole culturale, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de activităţi
culturale, organizarea de evenimente culturale
şi artistice, organizare de festivităţi în scopuri
culturale, activităţi de divertisment, sportive şi
culturale, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizarea de competiţii în scopuri
culturale, organizare de evenimente în scopuri
culturale, organizarea de congrese în scopuri
culturale, realizare de expoziţii cu scopuri

culturale, organizare de expoziţii în scopuri
culturale, informare în legătură cu activităţi
culturale, furnizare de informaţii despre activităţi
culturale, organizare şi coordonare de activităţi
culturale, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de conferinţe în materie
de activităţi culturale, organizare de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale, servicii
culturale, organizarea de seminarii în materie
de activităţi culturale, organizare de simpozioane
referitoare la educaţie., organizare de activităţi
culturale pentru tabere de vară, servicii de
educaţie muzicală, educaţie vocaţională pentru
tineri, servicii specifice şcolilor (educaţie), servicii
de informaţii în materie de educaţie, consultanţă
profesională referitoare la educaţie, simpozioane
pe teme de educaţie, organizare de seminarii
referitoare la educaţie, furnizare de înregistrări
audio digitale, nedescărcabile, de pe internet,
publicare multimedia, publicare multimedia
a revistelor, publicare multimedia de cărți,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
furnizare de divertisment multimedia printr-un
site internet, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, furnizare
de programe multimedia de divertisment
nedescărcabil, prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, asistenţă
profesională individualizată (coaching), furnizare
de ateliere de formare, ateliere organizate în
scopuri educative, ateliere organizate în scopuri
recreative, împrumut de cărţi, consultanţă în
domeniul formării şi perfecţionării, coordonare
de cursuri de instruire, de educaţie şi de
pregătire pentru tineri şi adulţi, coordonare de
cursuri, seminarii şi ateliere de lucru, coordonare
de evenimente de divertisment, coordonare de
expoziţii în scopuri de divertisment, coordonare
de expoziţii în scopuri recreative, coordonare
de festivaluri de film, cursuri de dezvoltare
personală, cursuri de sprijin pentru persoanele
cu dificultăţi de exprimare orală, desfăşurarea
de expoziţii în scop de divertisment, demonstraţii
în scop de instruire, desfăşurare de seminarii
de instruire, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, editarea de materiale tipărite care
conţin poze, altele decît cele de uz publicitar,
editare de publicaţii, editare de texte scrise,
altele decât cele publicitare, informaţii de
materie de educaţie, elaborarea de materiale
didactice distribuite la prelegerile profesionale,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
seminare de management, formare continuă,
fotoreportaje, furnizare de programe multimedia
de divertisment prin servicii de televiziune
de bandă largă fără fir şi online, furnizare
de publicaţii electronice, furnizare de publicaţii
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online nedescărcabile, furnizare de informaţii
referitoare la activitatea editorială, furnizarea de
tutoriale online, informaţii referitoare la recreere,
instruire referitoare la conveniente sociale,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, organizarea de baluri,
organizarea de ceremonii de decernare
de premii pentru recunoaşterea meritelor,
organizarea de ceremonii de decernare
de premii, organizarea de ceremonii de
premiere pentru recunoasterea actelor de
curaj, organizarea de cicluri de conferinţe,
organizarea de competiţii şi ceremonii de
decernare de premii, organizarea de conferinţe,
expoziţii şi concursuri cu scop cultural şi
de divertisment, organizarea de evenimente
de ceremonie, organizarea de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale,
organizarea de festivaluri, organizarea de gale,
organizarea de programe de instruire pentru
tineri, organizarea de reuniuni şi conferinţe,
organizarea de seminarii, organizarea de
sesiuni de formare, organizarea de webinare,
organizarea şi coordonarea de competiţii,
organizarea şi coordonarea de conferinţe şi
congrese, organizarea de activităţi educative
destinate studenţilor, prezentări audiovizuale,
producţie de înregistrări audio şi video pe
suporturi audio şi video, producţie şi închiriere
de materiale educaţionale şi de pregătire,
publicare de cărţi electronice şi periodice
pe internet, publicare de cataloage, publicare
de ghiduri pentru învăţămînt şi instruire,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
seminarii, realizarea coordonarea şi organizarea
de conferinţe, realizarea, coordonarea
şi organizarea de congrese, realizarea,
coordonarea şi organizarea de simpozioane,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
materiale de lucru, susţinerea de prelegeri pe
teme educaţionale, organizare de reuniuni și
conferințe, organizare de seminarii și congrese,
furnizarea de informații despre congrese,
organizarea și conducerea de congrese,
realizare, coordonare și organizare de congrese,
organizare și coordonare de conferințe și
congrese, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de congrese, organizare de
festivaluri (divertisment), servicii de festivaluri
muzicale (divertisment), divertisment de tipul
festivalurilor etnice, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de festivaluri în

scopuri recreative, organizarea de festivaluri
în scopuri educaţionale, demonstraţii în direct
pentru divertisment, organizare de demonstraţii
de dans (divertisment), organizare de
demonstraţii în scopuri culturale, organizarea de
demonstraţii în scopuri educaţionale, organizare
de evenimente muzicale (divertisment), servicii
de maestru de ceremonii pentru petreceri şi
evenimente speciale, prezentare de demonstraţii
de dans, organizarea de demonstraţii în
scopuri recreative, susținere de prelegeri pe
teme educaționale, organizarea de evenimente
politice cu scop cultural, educativ, organizarea de
manifestări culturale, mese rotunde şi seminarii,
instruire politică efectuată prin massmedia,
desfăşurarea de activităţi politice cu scop
cultural, educativ sau de divertisment, instruire
educativă, educație și instruire, pregătire și
instruire, organizare de cursuri de instruire,
publicare de manuale de instruire, instruire
în domeniul tehnicilor informatice, organizare
de seminare de instruire, desfășurare de
seminarii de instruire, coordonare de cursuri
de instruire, transfer de know-how (instruire),
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
furnizarea de publicaţii dintr-o reţea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot fi
consultate, publicare de reviste, furnizare online
de reviste cu articole pe teme politice care nu
pot fi descărcate, publicare de calendare de
evenimente, publicarea de reviste electronice,
furnizarea de publicaţii online, publicarea online
de cărţi şi reviste electronice publicarea
de reviste în format electronic pe internet,
publicarea de materiale şi publicaţii tipărite,
publicarea de reviste pentru consumatori,
organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, educație vocațională pentru
tineri, furnizare de centre de pregătire pentru
tineri, furnizare de cursuri de pregătire pentru
tineri, organizare de programe de instruire
pentru tineri, furnizare de cursuri de instruire
pentru tineri în vederea pregătirii in domeniul
politic, coordonare de cursuri de instruire, de
educație și de pregătire în domeniul politic
pentru tineri și adulți, organizarea de mitinguri,
întruniri cu caracter electoral, organizarea de
conferinţe şi congrese, activităţi cu caracter
sportiv şi cultural pentru nominalizarea şi
susţinerea candidaţilor în campanii electorale,
publicaţii de texte şi cărţi, organizarea
de simpozioane, expoziţii, congrese, colocvii
istorico-politice cu scop cultural, educativ sau
de divertisment, organizarea de activităţi cu
caracter politic, adunări generale, dezbateri
publice, iniţiative legislative, demonstraţii cu
scop cultural, educativ, organizarea de activităţi
social-ştiinţifice, conferinţe cu diverse tematici
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cu scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizarea de spectacole în scopuri politice,
organizarea şi desfăşurarea de campanii
electorale pentru alegeri locale, parlamentare
şi prezidenţiale cu scop cultural, educativ,
susținere de prelegeri pe teme sociale, politice,
publicare de documente în materie de pregătire
profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale, publicarea de materiale multimedia
online, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de bandă
largă, fără fir și online, proiectarea filmelor,
distribuție de filme, divertisment prin filme,
prezentare de filme, servicii de producție de
filme, producție de filme în studiouri, servicii
pentru producția de filme cinematografice,
producție de filme cinematografice de animație,
producție de filme în scopuri educative,
producție de filme în scopuri educaționale,
servicii ale studiourilor de înregistrare, film,
video și televiziune, servicii pentru producție
de divertisment sub formă de filme, servicii
de înregistrări audio, de filme, video și de
televiziune, găzduire și organizare de ceremonii
de decernare de premii referitoare la filme,
furnizare de divertisment sub formă de clipuri
de filme printr-un site internet, servicii de
editare în procesul de post producție a
muzicii, a materialelor video și a filmelor,
servicii de prelegeri (instruire) referitoare la
competențe în domeniul marketingului, servicii
de instruire în materie de marketing în comerțul
cu amănuntul, producție de filme formative,
producția de filme cinematografice, coaching
pentru viață (instruire), demonstrații în scop
de instruire, furnizarea de instruire online,
servicii de recreere și instruire, servicii educative
și de instruire, organizare de conferințe
educaționale, organizarea și conducerea de
conferințe, organizare de seminarii și conferințe,
organizare de conferințe în domeniul publicității,
organizare de conferințe în domeniul afacerilor,
organizare de conferințe referitoare la formarea
profesională, difuzare de materiale educative,
servicii de scriere pentru bloguri, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, divertisment pe internet,
producție de documentare, producție de
prezentări audiovizuale, servicii educaționale
de sprijin, cursuri școlare legate de sprijinul
educațional, cursuri de sprijin pentru învățarea
limbilor străine, cursuri de sprijin pentru
persoane cu dificultăți de exprimare orală,
pregătire pentru părinți în domeniul organizării de
grupuri de sprijin pentru părinți, servicii educative
în materie de abuz de droguri, servicii educative
în materie de abuz de substanțe care provoacă
dependență.

43. Servicii de adăpost de urgență (locuri
de cazare temporară), servicii de caritate, și
anume cazarea temporară, furnizare de alimente
persoanelor nevoiașe (servicii caritabile), servicii
de caritate, și anume, furnizarea de alimente
pentru persoanele nevoiașe, servicii de caritate,
și anume furnizarea de catering de alimente
și băuturi, furnizare de unități specializate
de asistență socială (servicii de găzduire
temporară), servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de pensiune, servicii de
cantină, servicii de catering care constau în
furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii de restaurant cu autoservire, asigurarea
de hrană și băuturi, pregătirea mâncărurilor și
a băuturilor, servicii de ospitalitate (alimente
și băuturi), servicii constând în furnizarea de
băuturi, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, servicii
în domeniul gustărilor, servire de mâncare
destinată consumului imediat, furnizare de spații
pentru conferințe, expoziții și reuniuni, servicii de
consultanță în domeniul artelor culinare, servicii
de ospitalitate (cazare), servire de alimente
și băuturi, servicii de restaurant cu servire la
pachet, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, servicii de restaurante cu
autoservire.
45. Furnizare de sprijin emoțional pentru familii,
furnizare de servicii pentru sprijinirea pacienților,
oferite pacienților din spitale și din instituții
de îngrijire pe termen lung, consultanță pentru
campanii politice, furnizare de haine persoanelor
nevoiașe (servicii caritabile), furnizare de
încălțăminte pentru persoane nevoiașe (servicii
caritabile), servicii de lobby, nu în scopuri
comerciale, servicii de asistență legală, furnizare
de servicii de suport personal pentru familiile
pacienților care suferă de boli care le pun în
pericol viața, servicii de agenţii de adopţie,
servicii de soluţionare alternativă a litigiilor,
servicii de arbitraj, închirierea articolelor de
îmbrăcăminte, auditare a conformității de
reglementare, auditare a conformității juridice,
servicii de house sitting (locuirea în casa unui
terţ şi întreţinerea acesteia pe o perioadă
temporară), cercetare juridică, servicii de
pregătire a documentelor juridice, administrarea
juridică a licenţelor, servicii juridice în legătură
cu negocierea contractelor pentru terţi, consiliere
juridică pentru a răspunde la cererile de ofertă/
consiliere juridică pentru a răspunde la cererile
de propuneri (rfp), servicii de monitorizare
juridică, servicii de reprezentare juridică, servicii
de concierge, licenţierea proprietăţii intelectuale,
servicii privind litigiile, servicii de restituirea
proprietăţilor pierdute, servicii de reţele de
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socializare online, servicii de investigaţii privind
trecutului persoanelor, cluburi de întîlniri, servicii
de lobby politic, servicii juridice pro-bono, servicii
juridice paralegale, servicii personale şi sociale,
servicii de reţele sociale online accesibile prin
aplicaţii mobile descărcabile.

───────

(210) M 2021 03865
(151) 17/05/2021
(732) AURORA COM SRL, STR.

LIBERTATII NR. 38, JUDETUL
VRANCEA, ODOBESTI, VRANCEA,
ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, BDUL CAROL I NR. 4, CORP
A ETAJ 1, BIROU 107, JUDETUL
IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

AURORA DUPĂ
REȚETE VECHI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.01.14

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

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile, albumină pentru uz
culinar, alginaţi pentru uz culinar, anşoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, bacon (slănină),
caltaboş cu sânge / cârnaţi cu sânge, ulei de
oase, comestibil, bulgogi, nuci glasate, caviar,
mezeluri, scoici, nu vii, unt de cacao alimentar,

unt de nucă de cocos, grăsime din nucă de
cocos, ulei de nucă de cocos alimentar, lapte de
nucă de cocos pentru uz culinar, crenvurşti prăjiţi
în aluat pe băţ (corn dogs), raci, nu vii, crochete,
crustacee, nu vii, ulei de măsline extra virgin
alimentar, amestecuri cu conţinut de grăsimi
pentru feliile de pâine, grăsimi comestibile,
substanţe grase pentru fabricarea grăsimilor
comestibile, fileuri de peşte, peşte, nu viu, peşte,
conservat, peşte, la conservă, hrană pentru
peşti pentru consum uman, spumă de peşte,
icre de peşte, preparate, produse alimentare pe
bază de peşte, carne uscată prin îngheţare /
carne liofilizată, vânat, nu viu, gelatină, şuncă,
heringi, nu vii, crevurşti pentru hot dog, gelatină
alimentară, klipfish (cod sărat şi uscat), untură,
lecitină pentru uz culinar, suc de lămâie pentru
uz culinar, ulei alimentar din seminţe de in, pate
de ficat / pastă de ficat, ficat, homari, nu vii,
ulei de porumb alimentar, margarină, carne, piftie
din carne, carne, conservată, carne, la conservă,
midii, nu vii, paste de întins pe pâine pe bază de
nuci, nuci, preparate, uleiuri alimentare, ulei de
măsline alimentar, stridii, nu vii, ulei din sâmburi
de palmier alimentar, ulei de palmier alimentar,
unt de arahide, pectină pentru uz culinar, porc,
păsări de curte, nu vii, creveţi, nu vii, ulei de
rapiţă alimentar, somon, nu viu, cărnuri sărate,
peşte sărat, sardine, nu vii, învelişuri pentru
cârnaţi, naturale sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi
în aluat, castraveţi de mare, nu vii, extracte din
alge de mare alimentare, seminţe, preparate,
ulei de susan alimentar, moluşte, nu vii, ulei
alimentar din boabe de soia, languste, nu vii,
seu alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, burtă,
ton, nu viu, satay, duck confits, andouillettes,
rulouri de varză umplute cu carne, concentrat pe
bază de legume pentru gătit, agar-agar pentru
scop culinar, moluşte, nu vii.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă /
asistenţă administrativă pentru a răspunde la
cererile de propuneri (rfp), închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
servicii de planificare a programărilor (lucrări
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), postarea de afişe publicitare,
închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, asistenţă privind managementul
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comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor, căutare
de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, facturare, servicii
de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, cercetare de marketing, marketing,
marketing încadruledităriiproduselor software,
servicii de relaţii media, închiriere de
echipamenteşimaşinide birou, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, 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
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
închirierea de standuri de vânzare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de secretariat, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
marketing cu public ţintă, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de comunicaţii corporative, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii
de curierat (mesaje sau mărfuri), ambalarea

bunurilor, livrarea bunurilor, livrarea bunurilor
prin comandă poştală, servicii de îmbuteliere,
servicii de debarasare, depozitarea de
bunuri, depozitare / înmagazinare, logistica
transporturilor, închirierea de maşini, închirierea
de vitrine de vin electrice, închirierea
congelatoarelor, închirierea de frigidere /
închirierea de dulapuri frigorifice pentru
alimente, închirierea de vehicule, închirierea
de depozite, împachetarea bunurilor,
aprovizionarea distribuitoarelor automate.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bar,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar,
servicii de cafenea, servicii de bufet, servicii
de cantină, închirierea de scaune, mese, feţe
de masă, sticlărie, închirierea aparatelor de
gătit, închirierea dozatoarelor de apă potabilă,
sculptură în alimente, decorare de alimente,
decorarea de torturi, informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri, servicii de
bucătari personali.

───────

(210) M 2021 03866
(151) 17/05/2021
(732) COLETE ONLINE SRL, STR.

PRECIZIEI, NR. 34, HALA
D13, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

Colete Online

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 26.05.01

(591) Culori revendicate:rosu, rosu deschis,
portocaliu

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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39. Colectare, transport și livrare de produse,
documente, colete și corespondență, colectarea
scrisorilor, distribuire de corespondență,
distribuirea corespondenței, distribuirea de
colete, distribuirea scrisorilor, expediere
de documente, expedierea corespondenței,
francarea corespondenței, livrare de colete prin
curier, livrare de corespondență prin curier,
livrare de documente, livrare de documente
(înmânate personal), livrare de documente
prin mijloace neelectronice, livrare de mesaje
(curier), livrare de mărfuri prin curier, livrare
expres de corespondență, livrare și expediere de
corespondență, livrare și expediere de scrisori
și de colete, închirieri de cutii poștale, livrarea
de corespondență prin poștă și/sau curieri,
organizarea expedierii de colete pe cale maritimă
sau aeriană, organizarea ridicării de colete,
organizarea transportului de colete, organizarea
transportului de pachete pe cale aeriană,
organizarea transportului de pachete pe cale
maritimă, organizarea transportului de pachete
pe cale terestră, ridicare de documente, ridicare
de pachete, ridicare și livrare de scrisori, servicii
de colectare de colete, servicii de curierat,
servicii de curierat (mesaje sau mărfuri), servicii
de curierat (mărfuri), servicii de curierat aerian,
servicii de curierat pentru livrarea de colete,
servicii de curierat pentru livrarea de mărfuri,
servicii de distribuire a corespondenței, servicii
de localizare și urmărire de scrisori și colete,
servicii de mesagerie pentru mesaje, servicii
de mesagerie pentru scrisori, servicii de post-
restant, servicii de primire a coletelor, servicii
poștale, transport de colete, transport de colete
în 24h, transport de scrisori, transport prin curier,
transportarea peste noapte a scrisorilor pe cale
aeriană, transportarea peste noapte a scrisorilor
pe cale rutieră, distribuirea de ziare, distribuirea
revistelor, expediere de mărfuri, expediere
de marfă, ambalare de produse în tranzit,
ambalare de articole pentru transport, ambalarea
produselor, antrepozit vamal, antrepozitare
vamală, antrepozitare vamală de mărfuri,
logistică de transport, servicii de consultanţă
în domeniul transportului, servicii de depozitare
securizată (transport), depozitarea mărfurilor,
depozitare de bagaje, depozitare de pachete,
depozitare de colete, servicii de depozitare,
depozitare de produse, transport și depozitare,
depozitare de aparate electrice, depozitare de
bunuri comerciale, furnizare de informații despre
servicii de depozitare temporară, furnizare
de informații despre închirierea de spații de
depozitare, furnizare de informații în legătură
cu depozitarea temporară a bunurilor personale,
închirierea de spații pentru depozitare, închiriere
de containere de depozitare, închiriere de

cutii de carton pentru depozitare, închiriere de
spații de stocare în depozite, închiriere de
spații pentru stocare, închirierea de containere
pentru depozitare și înmagazinare, închirierea
de depozite, închirieri de containere, închirieri de
containere de depozitare portabile, închirieri de
instalații de depozitare, închirieri de unități de
depozitare.

───────

(210) M 2021 03867
(151) 17/05/2021
(732) SC NICOLIS PRODCOM

SRL, STR. VICTORIEI NR. 17,
BIVOLĂRIA, JUDEŢUL SUCEAVA,
VICOVU DE SUS, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)
NICOLAS SHOES

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

25. Articole de încălțăminte.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu încălțăminte.

───────

PIAŢA AMZEI NR.13, SECTOR 1,
BCURESTI, ROMANIA

(540)
KUKY CLUB

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

(210) M 2021 03868
(151) 17/05/2021
(732) COLIBRI IMPORT - EXPORT SRL,

───────
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(210) M 2021 03869
(151) 17/05/2021
(732) AGROLAND PROFESSIONAL

FARM SRL, CALEA LIPOVEI KM
10, DREAPTA, INCAPEREA D2,
JUDETUL TIMIS, GIARMATA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

MOOFEED

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.04.02

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 03870
(151) 17/05/2021
(732) AGROLAND PROFESSIONAL

FARM SRL, CALEA LIPOVEI KM
10, DREAPTA, INCAPEREA D2,
JUDETUL TIMIS, GIARMATA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

MOOCLEAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.04.02

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 03871
(151) 17/05/2021
(732) ALINA STEFANIA ONUTE, STR.

HARMANULUI NR. 57, BL. 57, SC.
D, AP. 19, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, BRAȘOV, ROMANIA
MIHAI RADU CEASCAI, ALEEA
ZANELOR NR. 18, BL. B, SC. A,
AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
040438, ROMANIA
SAMOIL BENIAMIN ANTEMIE,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
131, BL. T2C, SC. 1, ET. 1, AP.
7, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
WORLD SYMPHONIC

ORCHESTRA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 03872
(151) 17/05/2021
(732) ANDAN IMPEX SRL, STR.

UNIREA PRINCIPATELOR NR. 40,
JUDETUL VRANCEA, FOCSANI,
VRANCEA, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. ION CREANGA NR.
106, BL C1, ET. 4, AP. 3, CAM 2,
JUDETUL IASI, IASI, 700381, IAȘI,
ROMANIA

(540)

@ ANDAN electron

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.02

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

9. Aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, programe de calculator,
descărcabile, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, programe de
calculator, înregistrate, programe de operare pe
calculator, înregistrate, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, publicaţii electronice,
descărcabile, etichete electronice pentru
produse, aparatura didactică audiovizuală, roboţi
telefonici, calculatoare, dispozitive de memorie
pentru calculatoare, software de calculator
pentru economizor de ecran, înregistrat sau
descărcabil, brăţări inteligente (instrumente de
măsurare), asistenţi personali digitali (apd),
agende electronice, traducătoare electronice
de buzunar, panouri informative cu afişaj
electronic, cititoare de cărţi electronice, sisteme
electronice de control al accesului pentru uşile
cu interblocare, table electronice interactive,
partituri muzicale electronice, descărcabile,
afişaje numerice electronice, sisteme de
poziţionare globală (gps), kituri hands-free
(mâini libere) pentru telefoane, holograme,
roboţi umanoizi cu inteligenţă artificială, interfeţe
pentru calculatoare, laptopuri, microprocesoare,
telefoane mobile / celulare / telefoane celulare,
monitoare (programe de calculator), mouse
pad-uri / suporturi pentru mouse, sisteme
de navigaţie pentru vehicule (calculatoare
de bord), instrumente de navigaţie, ecrane
de proiecţie, aparate de proiecţie, cititoare
(echipament de procesare a datelor), roboți
pentru teleprezență, computer game software,
downloadable, calculatoare tip tabletă, roboţi de
învăţare, calculatoare client subţire (thin client),
unităţi flash usb.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
postarea de afişe publicitare, închirierea
de standuri de vânzare, închirierea de
material publicitar, închirierea panourilor de
afişaj (panouri publicitare), închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
publicitate prin poştă, producţia de clipuri
publicitare, servicii de planificare a programărilor
(lucrări de birou), servicii de reamintire
a programărilor (lucrări de birou), licitare,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, oferirea de informaţii
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comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, servicii
de intermediere comercială, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
demonstraţii cu produse, publicitate directă prin
poştă, distribuirea de eşantioane, marketing,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
publicitate cu plata per click, publicarea de
texte publicitare, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii oferite de
centrale telefonice (preluare apeluri telefonice),
aranjarea vitrinelor pentru magazine, marketing
cu public ţintă, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, scrierea de texte
publicitare.
42. Calibrare (măsurare), închirierea de
calculatoare, programare computerizată,
proiectare de software pentru calculatoare,
închirierea de software pentru calculatoare,
analiza sistemelor informatice, proiectarea
sistemelor informatice, consultanţă software
pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea componentelor
hardware, conversia datelor sau documentelor
din format fizic în format electronic, conversia
datelor şi a programelor pentru calculator, alta
decât conversia în format fizic, crearea şi
mentenanţa site-urilor web pentru terţi, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe site-urile web (servicii
de tehnologia informaţiei), consultanţă în
securitatea datelor, servicii de criptare a datelor,
digitalizarea documentelor (scanare), duplicarea
programelor de calculator, stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informaţiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activităţiicărţilor de
credit pentru a detecta furtul de identitate prin
intermediul internetului, design de arte grafice,
analiza scrisului de mână (grafologie), găzduirea
site-urilor (site-uri web), proiectare industrial,
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(it), furnizarea de informaţii în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de

calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii, efectuarea
copiilor de siguranţă prin trimiterea datelor în
afara locaţiei, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacții de comerț electronic, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind o tehnologie
de conectare unică pentru aplicații software
online, proiectarea ambalajelor, platforma ca
serviciu (paas), dezvoltare de platforme de
calculatoare, design de cărți de vizită, cercetare
științifică și tehnologică în domeniul dezastrelor
natural, cercetare în domeniul tehnologiei
de telecomunicații, cercetare medical, design
grafic pentru materialele promoţionale, controlul
calităţii, recuperarea datelor de pe calculator,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru
terţi, furnizarea de motoare de căutare pentru
internet, găzduire pe servere, software ca
serviciu (saas), dezvoltarea de software în
cadrul publicării de software, stilizare (proiectare
industrială), cercetare tehnologică, efectuarea
de studii cu privire la proiectele tehnice, scriere
tehnică, consultanţă tehnologică, consultanţă
în tehnologia telecomunicaţiilor, actualizarea
software-ului pentru calculatoare, planificare
urbană, închirierea serverelor web, consultanţă
în proiectarea site-urilor web.

───────

(210) M 2021 03873
(151) 17/05/2021
(732) ALEXANDRU IONUT STATIVA,

STR. CIOCARLIEI NR. 30, BL.
D.26, SC. 1, ET. 1, AP. 5, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Acomb

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Servicii de vânzare de piepteni.
───────

(210) M 2021 03874
(151) 17/05/2021
(732) ALEXANDRU IONUT STATIVA,

STR. CIOCARLIEI NR. 30, BL.
D.26, SC. 1, ET. 1, AP. 5, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

A

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 27.05.01; 27.05.02

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

35. Servicii de comerţ online cu piepteni şi
cursuri online.
41. Furnizarea de cursuri online.

───────

(210) M 2021 03875
(151) 17/05/2021
(732) LASER EXPERT SCHOOL SRL,

STR.BERNARD SHAW, NR.36,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

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

(540)

MED LASER EXPERT

(531) Clasificare Viena:
05.03.11; 05.03.13; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
41. Furnizarea de instruire, organizarea de
cursuri de cosmetica, organizarea de cursuri de
formare, organizare de cursuri, organizarea de
cursuri pentru îngrijirea corporală, coordonare de
cursuri, servicii educative în materie de igienă.
44. Servicii de epilare, servicii personale de
epilare, servicii de consultanță cu privire la
epilarea corporală, servicii de igienă și frumusețe
pentru oameni, îngrijiri de igienă și frumusețe

───────
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(210) M 2021 03876
(151) 17/05/2021
(732) IOAN HANTĂR, SAT

GRUMĂZEȘTI, JUDEŢ NEAMŢ,
COMUNA GRUMĂZEȘTI, NEAMȚ,
ROMANIA

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

(540)

H HANTĂR artă din lemn

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 25.01.25; 27.05.01; 27.05.17

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

20. Mobilier, mobilier bisericesc, mobilier din
lemn, cadre din lemn (mobilier), crucifixuri din
lemn, ceară, ipsos sau plastic, altele decât
articole de bijuterie, decorațiuni de perete, din
lemn, divane, lucrări de artă din lemn, ceară,
gips sau plastic, mese, panouri decorative din
lemn (mobilier), paravane (mobilier), postamente
(mobilă), scaune, tâmplărie artistică, uși din
lemn.

───────

(210) M 2021 03877
(151) 17/05/2021
(732) ANDREAS MIHELIS, STR. BALTA

PASĂREA NR.20C2, SAT TUNARI,
JUDEŢ ILFOV, COMUNA TUNARI,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

MOSFERA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.05

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

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse din producţie proprie şi
a unor terţi, in special mobila și articole de
mobilier, articole de iluminat, articole de uz
caznic (exceptând transportul lor), pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata prin magazine fizice sau online de
produse diverse, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau
cu ridicată, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă (promovare).

───────
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(210) M 2021 03878
(151) 17/05/2021
(732) CASĂ NOUĂ TURISM S.R.L.,

STR. DEZROBIRII NR. 26, 28, 30,
JUDEȚUL CONSTANȚA, EFORIE
SUD, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

CosmosMed

(531) Clasificare Viena:
01.11.10; 27.05.01; 27.05.17

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

43. Cazare temporară, servicii de cazare
temporară, servicii de cazare hotelieră,
rezervare de locuri de cazare pentru vacanțe,
rezervare de locuri de cazare pentru turiști,
rezervare de locuri de cazare la hoteluri,
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de
vacanță, rezervare de spații de cazare în cadrul
campingurilor, servicii de cazare temporară
oferite de campinguri de vacanță, furnizare de
informații online despre rezervări de cazare
pentru concediu, închiriere de cazare temporară
în case și apartamente de vacanță.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale,
servicii de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură.

───────

(210) M 2021 03879
(151) 17/05/2021
(732) ITV Studios Limited, 2

WATERHOUSE SQUARE,
HOLBORN, LONDON, EC1N 2AE,
HALTON, MAREA BRITANIE

(740) PETOSEVIC S.R.L. , STR.
DIONISIE LUPU NR. 54, ETAJ 2,
SECTOR 1, 010458 BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
CHEFI LA CUTITE

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

8. Tacâmuri, foarfece de bucătărie, cuţite de
bucătărie, cuţite de masă, furculiţe, linguri,
decojitoare de legume, decojitoare de fructe,
tocătoare de legume, curăţitoare de legume,
desfăcătoare de conserve (neelectrice).
9. Înregistrări şi descărcări audio şi video,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii, suporturi
magnetice de stocare a datelor, aparate
pentru înregistrarea şi reproducerea sunetului,
materialelor video şi a datelor, discuri şi publicaţii
multimedia, înregistrări şi publicaţii multimedia,
discuri care pot fi citite cu laser, discuri şi
publicaţii video, casete, discuri, CD-uri şi DVD-uri
preînregistrate, aplicaţii software de calculator,
descărcabile, aplicaţii descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, software pentru
jocuri video, software pentru jocuri pe calculator,
programe pentru jocuri video interactive, casete
şi discuri cu jocuri pe calculator, programe
şi software pentru jocuri electronice, software
pentru jocuri electronice pentru telefoane mobile,
tablete, calculatoare personale, şi dispozitive
electronice portabile, hardware şi software
pentru jocuri de realitate virtuală, software
şi aplicaţii pentru telefoane mobile, software
descărcabile pentru pariuri, aplicaţii software
pentru pariuri, aplicaţii software descărcabile
pentru pariuri, software pentru jocuri pe
calculator utilizate cu jocuri online interactive
de tip instant win şi jocuri cu lozuri răzuibile,
cântare de bucătărie, echipamente de măsurare
a greutăţii utilizate în bucătărie, instrumente
electrice de măsurare pentru monitorizarea
condiţiilor şi a temperaturii înăuntrul cuptoarelor,
tonuri de apel care pot fi descărcate de pe
Internet.
16. Cărţi, tipărituri, cărţi de reţete, materiale
didactice şi educative referitoare la gătit,
cartonaşe de reţete şi cărţi de bucate,
calendare, jurnale, postere, articole de
papetărie, blocnotesuri, agende, agende de
telefon, organizatoare personale (agende),
stilouri, creioane, radiere, felicitări tipărite,
materiale pentru artişti, cărţi poştale, abţibilduri,
role de bucătărie din hârtie, şerveţele de
bucătărie din hârtie, decoraţiuni din hârtie pentru
torturi, hârtie pergament, recipiente şi cutii pentru
gătit din hârtie sau carton.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau
de bucătărie (nu din metale preţioase sau
placate cu acestea), sufertaşe, blocuri pentru
cuţite, perii (cu excepţia pensulelor), spatule
pentru bucătărie, articole de sticlărie, tocătoare
din sticlă, recipiente pentru copt din sticlă,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
17/05/2021

porţelanuri, farfurii din porţelan, ceainice din
porţelan, ceşti din porţelan, boluri din porţelan,
vase de lut, cutii pentru monezi, vase pentru
copt, forme pentru copt, ustensile pentru copt,
suporturi de pahare (articole de masă), ceşti
şi căni, cutii pentru sandvişuri, farfurii de unică
folosinţă, butelci pentru băuturi, pahare din
plastic, huse pentru mese de călcat, râşniţe
pentru sare şi piper, râzători, suporturi de
ustensile de bucătărie, tocătoare din lemn pentru
bucătărie, veselă pentru picnic, cutii de picnic,
suporturi pentru farfurie din plastic, suporturi
pentru farfurie din vinii, ustensile de bucătărie
pentru grătar, mănuşi pentru grătar, mănuşi
pentru cuptor, grătare neelectrice, prese pentru
usturoi.
24. Lenjerie de bucătărie din material textil,
cuverturi pentru pat şi pentru masă, feţe de masă
şi şerveţele din material textil, suporturi pentru
farfurie din material textil, prosoape, flanele,
huse pentru fotolii puf, huse pentru pernele de
divan, decoraţiuni pentru pereţi din materiale
textile.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului, şorţuri,
bonete de bucătari, uniforme albe pentru
bucătari, pălării, şepci, jachete, tricouri cu
mânecă scurtă, bluze sport, pantaloni.
35. Servicii de publicitate şi promovare şi servicii
de informare în legătură cu acestea, furnizarea
de informaţii pentru afaceri, compilare de
anunţuri publicitare pentru a fi utilizate ca pagini
web pe Internet, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de produse, anume
aparate electrice de bucătărie, tacâmuri, cuţite,
ustensile pentru gătit, înregistrări şi descărcări
audio şi video, CD-ROM-uri şi DVD-uri, aplicaţii
software de calculator descărcabile, software
pentru jocuri pe calculator, echipamente de gătit,
încălzit, răcit şi conservat pentru alimente şi
băuturi, cărţi, tipărituri, ustensile şi recipiente de
uz casnic sau de bucătărie, textile şi produse
textile, articole de îmbrăcăminte, încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului, şorţuri,
produse alimentare, gustări, condimente, sosuri,
mirodenii şi băuturi nealcoolice (exceptând
trasnportul lor) permiţând clienţilor să vadă şi
să cumpere în mod convenabil aceste produse
prin intermediul unui site online de retail, unei
aplicaţii software descărcabile şi nedescărcabile
şi unei aplicaţii software pentru telefoane mobile
descărcabile sau nedescărcabile, unui canal de
televiziune de cumpărături interactiv, unui canal
de televiziune de cumpărături digital, sau prin
intermediul televiziunii şi/sau telecomunicaţiilor
interactive (incluzând voce, telefonie şi/sau

transfer de informaţie sau date digitale) şi/sau
mediilor digitale interactive.
41. Divertisment, servicii de divertisment, servicii
de diverstisment sub formă de programe de
televiziune, programe transmise prin cablu,
satelit şi Internet, producţie şi prezentare
de programe de televiziune, spectacole,
filme, materiale video şi DVD-uri, producţie
şi prezentare de programe de televiziune,
programe transmise prin cablu, satelit şi Internet,
producţie, prezentare, distribuţie, difuzare
simultană (syndication), în reţea (networking) şi
închiriere de programe de televiziune, programe
transmise prin cablu, satelit şi Internet şi
de filme, înregistrări audio, înregistrări video
şi DVD-uri, servicii educaţionale în legătură
cu divertismentul, furnizarea de informaţii în
legătură cu divertisment sau educaţie, furnizate
on-line printr-o bază de date computerizată
sau prin Internet sau prin comunicaţii prin
satelit, microunde sau alte medii electronice,
digitale sau analogice, furnizare de concursuri
televizate, servicii de divertisment televizat
ce implică participarea telefonică a publicului,
divertisment interactiv utilizat împreună cu un
telefon mobil, furnizare online de clipuri video
nedescărcabile şi alt conţinut multimedia digital
conţinând material audio, video, lucrări de artă
şi/ sau text din sau în legătură cu un serial de
televiziune în derulare, furnizare de informaţii
cu privire la divertisment prin intermediul unui
site web, elaborarea şi producţia conceptelor
de spectacole (concurs) de radio şi televiziune,
incluzând formate, organizare, realizare şi
prezentare de evenimente cu scop educaţional,
cultural sau de divertisment, demonstraţii de
gătit, educaţie şi instruire în legătură cu mâncare
şi gătit, organizare de cursuri de gătit, organizare
de competiţii de gătit, organizare, realizare
şi prezentare de competiţii, concursuri, jocuri,
concursuri televizate, concursuri cu întrebări
şi răspunsuri, zile de distracţie, expoziţii,
spectacole, spectacole itinerante, evenimente
regizate, reprezentaţii de teatru, concerte,
reprezentaţii live şi evenimente cu participarea
publicului, servicii de parcuri de amuzament şi
servicii de amuzament de tip arcade, servicii
de parcurilor tematice, furnizare de amenajări
de recreere, servicii de târguri de distracţie,
servicii de parcuri de distracţie, servicii de
divertisment în forma reprezentaţiilor teatrale,
muzicale, comice sau a experienţelor de jocuri
virtuale, furnizare de jocuri bazate pe Internet,
furnizare de materiale video de pe internet,
servicii de jocuri şi pariuri online, servicii de
informaţii şi consultanţă cu privire la oricare
dintre serviciile anterioare.

───────
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(210) M 2021 03880
(151) 17/05/2021
(732) MERIDIAN CLINIC SRL, STR.

VASILE CÂRLOVA NR. 10, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) ACTA MARQUE - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. EUGEN BROTE NR.
8, JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400075, CLUJ, ROMANIA

(540)

MERIDIAN Clinic

(531) Clasificare Viena:
01.05.23; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#005c99, #006880)

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

35. Gestionare administrativă a clinicilor
medicale, gestionare a costurilor medicale,
ținere a evidenței dosarelor și fișelor privind
istoricul medical personal, ținere a evidenței
dosarelor și fișelor referitoare la starea
de sănătate a persoanelor, managementul
clinicilor medicale pentru terți, managementul
spitalelor, compilare de informații statistice
privind cercetarea medicală, prelucrare de
date, sistematizare și management, servicii
de asistență administrativă și prelucrare de
date, prelucrarea administrativă a datelor,
servicii de prelucrare de date în domeniul
sănătății, publicitate, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
lucrări de birou, administrare de planuri de
servicii medicale preplătite.
41. Servicii educative în domeniul medicinei,
servicii de educare, instruire, instruire educativă,
coordonarea de programe de asistență
educațională pentru pacienți, organizarea
simpozioanelor medicale, organizarea şi
coordonarea de forumuri pentru experţi, inclusiv
online, în domeniul cercetării şi dezvoltării,
ştiinţei, testelor şi studiilor clinice, diagnosticului,

medicinii, farmaceuticelor, bolilor, afecţiunilor,
tratamentului şi prevenţiei, publicare de rezultate
ale testelor clinice, publicare de texte medicale,
furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile.
42. Cercetare biologică, cercetare clinică și
cercetare medicală, cercetare științifică în scop
medical, laboratoare medicale, furnizare de
informații științifice în domeniul tulburărilor
medicale și tratamentelor aferente, cercetare și
testare bacteriologică, consultanță și cercetare
în domeniul bacteriologiei, servicii de cercetare
în domeniul biomedical, analiză şi cercetare
de laborator, investigaţii ştiinţifice în scopuri
medicale, întocmire de rapoarte referitoare la
cercetări ştiinţifice, pregătire de probe biologice
pentru cercetare, servicii de consiliere în
materie de cercetare şi dezvoltare în domeniul
terapeutic, pregătire de probe biologice pentru
analize în laboratoare de cercetare, servicii de
laboratoare ştiinţifice.
44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii medicale, clinice, terapeutice
şi de sănătate, servicii medicale oferite printr-
o rețea de furnizori de servicii medicale
pe bază contractuală, consultații medicale,
servicii de examinări medicale, diagnosticarea
bolilor, servicii de diagnostic chirurgical, servicii
de asistență și analize medicale referitoarea
la tratamentul pacienților, servicii de analize
medicale, servicii de analize medicale în cadrul
tratamentului pentru pacienți, analize medicale
pentru diagnosticul și tratamentul persoanelor,
testare medicală în scopul diagnosticării
sau pentru tratament, furnizare de asistență
medicală pentru monitorizarea pacienților care
urmează un tratament medical, asistenţă cu
privire la preparate şi substanţe medicale şi
farmaceutice, servicii de tratament medical,
servicii de tratament chirurgical, servicii de
tratamente medicale oferite de clinici și spitale,
servicii medicale de diagnostic (testare și
analiză), reabilitare fizică, servicii de terapie
ocupațională, servicii de terapie, îngrijire a
pacienților furnizată de medici și de asistenți
medicali, monitorizarea pacienților, servicii de
evaluare a sanatatii si evaluare medicala, servicii
de evaluare medicală, studii de evaluare a
riscului privind starea de sănătate, furnizare de
informații în materie de sănătate, furizare de
informații pacienților în legătură cu administrarea
medicamentelor, furnizare de informații despre
servicii medicale, furnizarea de date şi analize
medicale online concepute pentru a furniza
pacienţilor şi clienţilor informaţii personalizate,
inclusiv cu privire la doza de medicamente,
diagnostic, subiecte terapeutice şi management
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medical, servicii de furnizare de informații
medicale, servicii de informații medicale
furnizate pe internet, servicii de informare cu
privire la asistența sanitară, servicii de informaţii
medicale, clinice, terapeutice şi despre sănătate,
management de servicii de asistență medicală,
întocmire de rapoarte referitoare la aspecte
medicale, întocmire de rapoarte cu privire la
aspecte legate de îngrijirea sănătăţii, compilarea
de rapoarte medicale, servicii pentru pregătirea
rapoartelor medicale, consultanță profesională
în materie de sănătate, consultanță profesională
în materie de îngrijire a sănătății, consultanţă
şi informaţii referitoare la asistenţa sanitară şi
farmacie, consultanță privind îngrijirea sănătății,
consultanță cu privire la tratamentele medicale,
consultanță privind asistența medicală oferită de
doctori și de alt personal medical specializat,
servicii de consultanță în domeniul asistenței
medicale, servicii de consiliere medicală, servicii
de consiliere în domeniul farmaceutic, consiliere
privind sănătatea publică.

───────

(210) M 2021 03881
(151) 17/05/2021
(732) SC PERLA HARGHITEI SA, STR.

GARII NR. 600, JUDEŢ HARGHITA,
SANCRAIENI, HARGHITA,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021527, ROMANIA

(540)

CSIKSZENTKIRALYI
IGAZI Harghita Gyongye
Szeresd a termeszetet

(531) Clasificare Viena:
06.01.02; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru, verde, rosu

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

32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi
nealcoolice din fructe şi sucuri de fructe, siropuri
şi alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi energizante, băuturi izotonice,
băuturi sportive bogate în proteine, esențe și
extracte de fructe nealcoolice pentru prepararea
băuturilor.

───────

(210) M 2021 03882
(151) 17/05/2021
(732) AEOLUS TYRE CO., LTD, NO.

48, JIAODONG SOUTH ROAD
JIAOZUO, HENAN, CHINA

(740) SC EURORESSOURCES SRL,
STR. ION CREANGĂ, NR. 4, AP. 6,
JUD. SIBIU, MEDIAŞ, 551017

(540)

WIND POWER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.05

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

12. Anvelope pentru roţile vehiculelor, pneuri
pentru autovehicule, camere de aer pentru
pneuri, pneuri (anvelope), şenile pentru vehicule,
crampoane pentru pneuri, anvelope (pneuri),
anvelope pentru vehicule, pneuri pentru vehicule
pe două roţi, pneuri.

───────
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(210) M 2021 03883
(151) 17/05/2021
(732) AEOLUS TYRE CO., LTD, NO.

48, JIAODONG SOUTH ROAD
JIAOZUO, HENAN, CHINA

(740) SC EURORESSOURCES SRL,
STR. ION CREANGĂ, NR. 4, AP. 6,
JUD. SIBIU, MEDIAŞ, 551017

(540)

WINDOO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

12. Anvelope pentru roţile vehiculelor, pneuri
pentru autovehicule, camere de aer pentru
pneuri, pneuri (anvelope), şenile pentru vehicule,
crampoane pentru pneuri, anvelope (pneuri),
anvelope pentru vehicule, pneuri pentru vehicule
pe două roţi, pneuri.

───────

(210) M 2021 03884
(151) 17/05/2021
(732) CITRIN GLOBAL SRL, ALEEA

SLĂNIC NR.3A, PARTER, AP.10,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

CITRIN GLOBAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 29.01.11

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

clase:
10. Îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea
capului și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, halate medicale, halate chirurgicale,
halate pentru examinarea pacienților, halate
pentru izolare, de uz medical, costume
chirurgicale sterile, haine speciale pentru
săli de operație, îmbrăcăminte de protecție
de uz medical, îmbrăcăminte sterilizată de
uz chirurgical, huse pentru încălțăminte
chirurgicală, bonete chirurgicale, bonete de
protecție pentru păr, pentru medici, măști de
protecție respiratorie confecționate din materiale
nețesute de uz medical, măști medicale, măști
chirurgicale cu filtru de înaltă protecție, măști
chirurgicale pentru protecție antibacteriană,
măști de protecție respiratorie de uz medical,
măști utilizate de personalul medical, mănuși
de uz medical, mănuși chirurgicale, mănuși de
protecție de unică folosință, de uz medical,
mănuși de protecție utilizate de persoane
care lucrează în domeniul medical, mănuși
de latex de uz medical, viziere de protecție
pentru uz medical, cotiere de uz medical,
aparate şi instrumente chirurgicale, medicale,
dentare şi veterinare, membre, ochi şi dinţi
artificiali, articole ortopedice, materiale de
sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.

───────

(210) M 2021 03885
(151) 17/05/2021
(732) VLAD DRĂGULESCU, STR.

BRÎNDUȘA 8, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

SMART CUP wiser coffe
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04

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

30. Cafea
35. Consiliere în afaceri privind francizarea,
servicii de franciză pentru asistență de
marketing, servicii de publicitate comercială
legate de francizare, servicii de consiliere
în afaceri privind francizarea, consiliere și
consultanță în afaceri referitoare la francizare
43. Baruri, servicii ale barurilor, servicii oferite de
fast-fooduri.

───────

(210) M 2021 03886
(151) 17/05/2021
(732) LIVIU-MARIAN BĂLAN, STR.

POGOANELOR, NR. 11, JUD.
ILFOV, POPEȘTI-LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

aficar CAROSARI CAMIOANE

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 29.01.12

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

clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar

12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii

───────

(210) M 2021 03887
(151) 17/05/2021
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCURESTII NOI, NR.
140, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)
RetreatXperience

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

3. Produse pentru toaletă, uleiuri esențiale
și extracte aromatice, produse de toaletă,
preparate pentru îngrijirea animalelor, preparate
pentru curățare și odorizante, ceară de croitorie,
ceară pentru cizmărie, articole de parfumerie și
odorizante, cosmetice și preparate cosmetice,
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
preparate pentru igiena orală, uleiuri esențiale
pentru aromoterapie, săpunuri, geluri de
curățare, creme cosmetice, loțiuni nemedicinale,
unguente de uz cosmetic, geluri de uz cosmetic,
machiaj multifuncțional, machiaj pentru față, ojă
de unghii, produse pentru îndepărtarea ojelor de
unghii, preparate pentru spălare, odorizante de
casă, farduri, preparate pentru îngrijirea pielii,
a ochilor și a unghiilor, preparate pentru baie,
preparate și tratamente pentru păr, produse
pentru epilare și bărbierit
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor,
distribuție prin conducte și cabluri, parcare și
depozitare de vehicule, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
transportul, servicii de închiriere în legătură cu
transport și depozitare, transport, organizarea
transportului, parcare și depozitare vehicule,
ancorare, servicii de turism, servicii de ghizi de
turism, rezervarea călătoriilor prin intermediul
agențiilor de turism, servicii specifice agențiilor
de turism pentru organizarea călătoriilor, servicii
de agenție de turism pentru organizarea
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călătoriilor, servicii de agenție de turism
pentru organizarea de vacanțe, servicii de
agenții de turism pentru călătorii de afaceri,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
rezervare de bilete de avion, rezervare de mașini
de închiriat, rezervare de transport cu feribotul,
servicii de rezervare de croaziere, organizare și
rezervare de excursii, organizare și rezervare de
călătorii, servicii de rezervare pentru transport,
servicii de rezervare pentru călătorii, rezervare
de bilete de călătorie, transport terestru,
transportul pasagerilor, organizare de transport
terestru, maritim și aerian, organizare de
transport și călătorii, organizarea serviciilor de
transport., parcare și depozitare de vehicule,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul, servicii de
închiriere în legătură cu transport și depozitare,
transport, organizarea transportului, parcare și
depozitare vehicule, ancorare, servicii de turism,
organizarea de transport pe perioada vacanței,
servicii de agenție de turism pentru organizarea
de vacanțe, servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, ghid turistic și excursii, transportul
pasagerilor
41. Coordonare, pregătire şi organizare de
evenimente de divertisment, culturale şi
artistice, producţie audio, video, multimedia şi
fotografie, servicii educative și de instruire,
servicii de editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
servicii de traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente automobilistice, organizarea
de evenimente sportive, producție de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, organizare
de evenimente și concursuri sportive,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de
evenimente sportive, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, servicii de
rezervare și servicii de agenții de bilete
pentru evenimente, evenimente de degustări
de vinuri în scopuri educative, organizare și

coordonare de evenimente de divertisment
în direct, servicii de rezervare de bilete și
locuri la evenimente culturale, organizarea și
conducerea de simpozioane, organizare de
conferințe, servicii de cluburi (discoteci), servicii
de maestru de ceremonii, desfășurare de
ceremonii în scopuri de divertisment, publicare
multimedia, organizare de excursii pentru
divertisment, cursuri de pregătire în industria
turismului, rezervare de locuri pentru spectacole,
rezervare de bilete la concerte, servicii de
rezervare la teatru, rezervarea de săli de
divertisment, publicare de recenzii, publicare
de recenzii online în domeniul divertismentului.,
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
traducere și interpretare, servicii de traducere,
educație, divertisment și sport, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri, servicii în domeniul producției de
spectacole, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), servicii oferite de parcuri de
distracție și tematice, târguri, grădini zoologice și
muzee.
43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, asigurarea de hrană și băuturi,
cazare temporară, servicii oferite de pensiuni
pentru animale, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu
cazarea temporară, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare
și băutură, furnizare de cazare temporară,
servicii de cazare temporară, servicii de baruri,
servicii de fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, servicii de
restaurante cu autoservire, servicii oferite de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
servicii contractuale de alimentație, servicii
ale barurilor, restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de restaurant
și bar, servicii de snack-baruri, servire de
alimente și băuturi, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, servicii de agenții de
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hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și
de vacanță, furnizare de găzduire temporară
în locuințe, închiriere de camere (cazare
temporară), organizare și furnizare de cazare
temporară, furnizare de spații pentru festivități
și furnizare de spații temporare de birouri și
reuniuni, servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering hotelier, închiriere
de echipament de catering, servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, servicii de cazare hotelieră,
servicii de agenții de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii hoteliere în stațiuni turistice., servicii
de agenții de turism privind spațiile de cazare,
servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenții de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel, servicii ale
agențiilor de turism pentru rezervarea locurilor
de cazare pentru vacanță, servicii de rezervare
a meselor, rezervare de cazare la hotel, servicii
de rezervare la hoteluri, furnizare de servicii de
rezervare de camere și rezervare la hoteluri,
furnizarea de recenzii despre restaurante,
furnizare de recenzii de restaurante și baruri,
servicii de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță., asigurarea de hrană și
băuturi, cazare temporară, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură
cu cazarea temporară, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară, servicii de cazare pentru
vacanțe, rezervare de locuri de cazare pentru
vacanțe, închiriere de locuri de cazare pentru
petrecerea vacanțelor.
44. Asistență medicală pentru animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de îngrijire a animalelor, analiză
cosmetică, servicii de artă corporală, servicii
oferite de complexuri balneare, consiliere în
domeniul înfrumusețării, consultanță în domeniul
cosmeticii, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, manichiură, închirierea
de echipamente pentru îngrijirea igienei și a
frumuseții la oameni, saloane de frumusețe,
servicii de coafor, servicii de frumusețe oferite
de un centru spa, servicii de saună, tratament
cosmetic cu laser pentru piele, solar servicii
de solar, tratament cosmetic, consultanță în
nutriție, consiliere în materie de sănătate, servicii
oferite de case de odihnă, servicii de fizioterapie,
evaluarea controlului greutății, furnizare de
informații despre masaj tradițional japonez,
furnizare de informații despre acupunctură,

masaj și masaj shiatsu terapeutic, masaj
în domeniul sporturilor, masaj, furnizarea de
informații referitoare la masaj, închiriere de
echipamente pentru îngrijirea sănătății umane,
reabilitare fizică, pilates terapeutic, servicii de
acupunctură, servicii de aromaterapie, servicii
clinice homeopatice, servicii de consiliere
medicală în materie de dietă, servicii de
crioterapie, servicii de meditație, servicii de
îngrijire mentală, servicii de terapie, servicii
prestate de dieteticieni, servicii prestate de
opticieni, stomatologie, tratarea alergiilor, servicii
medicale de stațiuni balneare, servicii de
tratamente medicale oferite de un centru spa.,
servicii de igienă și frumusețe pentru oameni,
servicii de îngrijire a animalelor, servicii de
asistență medicală pentru oameni, curățarea
animalelor de companie, servicii de îngrijire
mentală, servicii de consultanță legate de
nutriție, servicii de consiliere și consultanță în
domeniul nutriției, servicii de consiliere pentru
pierderea în greutate, servicii de clinici medicale
și de sănătate, servicii de aromaterapie, masaj,
închiriere de echipamente pentru îngrijirea
sănătății umane, servicii medicale
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(540)
WellnessXperience

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

3. Produse pentru toaletă, uleiuri esențiale
și extracte aromatice, produse de toaletă,
preparate pentru îngrijirea animalelor, preparate
pentru curățare și odorizante, ceară de croitorie,
ceară pentru cizmărie, articole de parfumerie și
odorizante, cosmetice și preparate cosmetice,
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
preparate pentru igiena orală, uleiuri esențiale
pentru aromoterapie, săpunuri, geluri de
curățare, creme cosmetice, loțiuni nemedicinale,
unguente de uz cosmetic, geluri de uz cosmetic,
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machiaj multifuncțional, machiaj pentru față, ojă
de unghii, produse pentru îndepărtarea ojelor de
unghii, preparate pentru spălare, odorizante de
casă, farduri, preparate pentru îngrijirea pielii,
a ochilor și a unghiilor, preparate pentru baie,
preparate și tratamente pentru păr, produse
pentru epilare și bărbierit
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor,
distribuție prin conducte și cabluri, parcare și
depozitare de vehicule, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
transportul, servicii de închiriere în legătură cu
transport și depozitare, transport, organizarea
transportului, parcare și depozitare vehicule,
ancorare, servicii de turism, servicii de ghizi de
turism, rezervarea călătoriilor prin intermediul
agențiilor de turism, servicii specifice agențiilor
de turism pentru organizarea călătoriilor, servicii
de agenție de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism
pentru organizarea de vacanțe, servicii de
agenții de turism pentru călătorii de afaceri,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
rezervare de bilete de avion, rezervare de mașini
de închiriat, rezervare de transport cu feribotul,
servicii de rezervare de croaziere, organizare și
rezervare de excursii, organizare și rezervare de
călătorii, servicii de rezervare pentru transport,
servicii de rezervare pentru călătorii, rezervare
de bilete de călătorie, transport terestru,
transportul pasagerilor, organizare de transport
terestru, maritim și aerian, organizare de
transport și călătorii, organizarea serviciilor de
transport., parcare și depozitare de vehicule,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul, servicii de
închiriere în legătură cu transport și depozitare,
transport, organizarea transportului, parcare și
depozitare vehicule, ancorare, servicii de turism,
organizarea de transport pe perioada vacanței,
servicii de agenție de turism pentru organizarea
de vacanțe, servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, ghid turistic și excursii, transportul
pasagerilor
41. Coordonare, pregătire şi organizare de
evenimente de divertisment, culturale şi
artistice, producţie audio, video, multimedia şi
fotografie, servicii educative și de instruire,
servicii de editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,

servicii de traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente automobilistice, organizarea
de evenimente sportive, producție de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, organizare
de evenimente și concursuri sportive,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de
evenimente sportive, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, servicii de
rezervare și servicii de agenții de bilete
pentru evenimente, evenimente de degustări
de vinuri în scopuri educative, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment
în direct, servicii de rezervare de bilete și
locuri la evenimente culturale, organizarea și
conducerea de simpozioane, organizare de
conferințe, servicii de cluburi (discoteci), servicii
de maestru de ceremonii, desfășurare de
ceremonii în scopuri de divertisment, publicare
multimedia, organizare de excursii pentru
divertisment, cursuri de pregătire în industria
turismului, rezervare de locuri pentru spectacole,
rezervare de bilete la concerte, servicii de
rezervare la teatru, rezervarea de săli de
divertisment, publicare de recenzii, publicare
de recenzii online în domeniul divertismentului.,
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
traducere și interpretare, servicii de traducere,
educație, divertisment și sport, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri, servicii în domeniul producției de
spectacole, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), servicii oferite de parcuri de
distracție și tematice, târguri, grădini zoologice și
muzee.
43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, asigurarea de hrană și băuturi,
cazare temporară, servicii oferite de pensiuni
pentru animale, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu
cazarea temporară, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare
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și băutură, furnizare de cazare temporară,
servicii de cazare temporară, servicii de baruri,
servicii de fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, servicii de
restaurante cu autoservire, servicii oferite de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
servicii contractuale de alimentație, servicii
ale barurilor, restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de restaurant
și bar, servicii de snack-baruri, servire de
alimente și băuturi, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, servicii de agenții de
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și
de vacanță, furnizare de găzduire temporară
în locuințe, închiriere de camere (cazare
temporară), organizare și furnizare de cazare
temporară, furnizare de spații pentru festivități
și furnizare de spații temporare de birouri și
reuniuni, servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering hotelier, închiriere
de echipament de catering, servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, servicii de cazare hotelieră,
servicii de agenții de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii hoteliere în stațiuni turistice., servicii
de agenții de turism privind spațiile de cazare,
servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenții de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel, servicii ale
agențiilor de turism pentru rezervarea locurilor
de cazare pentru vacanță, servicii de rezervare
a meselor, rezervare de cazare la hotel, servicii
de rezervare la hoteluri, furnizare de servicii de
rezervare de camere și rezervare la hoteluri,
furnizarea de recenzii despre restaurante,
furnizare de recenzii de restaurante și baruri,
servicii de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță., asigurarea de hrană
și băuturi, cazare temporară, pensiuni pentru
animale, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, servicii
de cazare pentru vacanțe, rezervare de locuri
de cazare pentru vacanțe, închiriere de locuri de
cazare pentru petrecerea vacanțelor, catering,
servicii hoteliere în stațiuni turistice.

44. Asistență medicală pentru animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de îngrijire a animalelor, analiză
cosmetică, servicii de artă corporală, servicii
oferite de complexuri balneare, consiliere în
domeniul înfrumusețării, consultanță în domeniul
cosmeticii, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, manichiură, închirierea
de echipamente pentru îngrijirea igienei și a
frumuseții la oameni, saloane de frumusețe,
servicii de coafor, servicii de frumusețe oferite
de un centru spa, servicii de saună, tratament
cosmetic cu laser pentru piele, solar servicii
de solar, tratament cosmetic, consultanță în
nutriție, consiliere în materie de sănătate, servicii
oferite de case de odihnă, servicii de fizioterapie,
evaluarea controlului greutății, furnizare de
informații despre masaj tradițional japonez,
furnizare de informații despre acupunctură,
masaj și masaj shiatsu terapeutic, masaj
în domeniul sporturilor, masaj, furnizarea de
informații referitoare la masaj, închiriere de
echipamente pentru îngrijirea sănătății umane,
reabilitare fizică, pilates terapeutic, servicii de
acupunctură, servicii de aromaterapie, servicii
clinice homeopatice, servicii de consiliere
medicală în materie de dietă, servicii de
crioterapie, servicii de meditație, servicii de
îngrijire mentală, servicii de terapie, servicii
prestate de dieteticieni, servicii prestate de
opticieni, stomatologie, tratarea alergiilor, servicii
medicale de stațiuni balneare, servicii de
tratamente medicale oferite de un centru spa.,
servicii de igienă și frumusețe pentru oameni,
servicii de îngrijire a animalelor, servicii de
asistență medicală pentru oameni, curățarea
animalelor de companie, servicii de îngrijire
mentală, servicii de consultanță legate de
nutriție, servicii de consiliere și consultanță în
domeniul nutriției, servicii de consiliere pentru
pierderea în greutate, servicii de clinici medicale
și de sănătate, servicii de aromaterapie, masaj,
închiriere de echipamente pentru îngrijirea
sănătății umane, servicii medicale
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Produse pentru toaletă, uleiuri esențiale
și extracte aromatice, produse de toaletă,
preparate pentru îngrijirea animalelor, preparate
pentru curățare și odorizante, ceară de croitorie,
ceară pentru cizmărie, articole de parfumerie și
odorizante, cosmetice și preparate cosmetice,
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
preparate pentru igiena orală, uleiuri esențiale
pentru aromoterapie, săpunuri, geluri de
curățare, creme cosmetice, loțiuni nemedicinale,
unguente de uz cosmetic, geluri de uz cosmetic,
machiaj multifuncțional, machiaj pentru față, ojă
de unghii, produse pentru îndepărtarea ojelor de
unghii, preparate pentru spălare, odorizante de
casă, farduri, preparate pentru îngrijirea pielii,
a ochilor și a unghiilor, preparate pentru baie,
preparate și tratamente pentru păr, produse
pentru epilare și bărbierit
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor,
distribuție prin conducte și cabluri, parcare și
depozitare de vehicule, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
transportul, servicii de închiriere în legătură cu
transport și depozitare, transport, organizarea
transportului, parcare și depozitare vehicule,
ancorare, servicii de turism, servicii de ghizi de
turism, rezervarea călătoriilor prin intermediul
agențiilor de turism, servicii specifice agențiilor
de turism pentru organizarea călătoriilor, servicii
de agenție de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism
pentru organizarea de vacanțe, servicii de
agenții de turism pentru călătorii de afaceri,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
rezervare de bilete de avion, rezervare de mașini
de închiriat, rezervare de transport cu feribotul,

servicii de rezervare de croaziere, organizare și
rezervare de excursii, organizare și rezervare de
călătorii, servicii de rezervare pentru transport,
servicii de rezervare pentru călătorii, rezervare
de bilete de călătorie, transport terestru,
transportul pasagerilor, organizare de transport
terestru, maritim și aerian, organizare de
transport și călătorii, organizarea serviciilor de
transport., parcare și depozitare de vehicule,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul, servicii de
închiriere în legătură cu transport și depozitare,
transport, organizarea transportului, parcare și
depozitare vehicule, ancorare, servicii de turism,
organizarea de transport pe perioada vacanței,
servicii de agenție de turism pentru organizarea
de vacanțe, servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, ghid turistic și excursii, transportul
pasagerilor
41. Coordonare, pregătire şi organizare de
evenimente de divertisment, culturale şi
artistice, producţie audio, video, multimedia şi
fotografie, servicii educative și de instruire,
servicii de editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
servicii de traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente automobilistice, organizarea
de evenimente sportive, producție de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, organizare
de evenimente și concursuri sportive,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de
evenimente sportive, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, servicii de
rezervare și servicii de agenții de bilete
pentru evenimente, evenimente de degustări
de vinuri în scopuri educative, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment
în direct, servicii de rezervare de bilete și
locuri la evenimente culturale, organizarea și
conducerea de simpozioane, organizare de
conferințe, servicii de cluburi (discoteci), servicii
de maestru de ceremonii, desfășurare de
ceremonii în scopuri de divertisment, publicare
multimedia, organizare de excursii pentru
divertisment, cursuri de pregătire în industria
turismului, rezervare de locuri pentru spectacole,
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rezervare de bilete la concerte, servicii de
rezervare la teatru, rezervarea de săli de
divertisment, publicare de recenzii, publicare
de recenzii online în domeniul divertismentului.,
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
traducere și interpretare, servicii de traducere,
educație, divertisment și sport, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri, servicii în domeniul producției de
spectacole, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), servicii oferite de parcuri de
distracție și tematice, târguri, grădini zoologice și
muzee.
43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, asigurarea de hrană și băuturi,
cazare temporară, servicii oferite de pensiuni
pentru animale, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu
cazarea temporară, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare
și băutură, furnizare de cazare temporară,
servicii de cazare temporară, servicii de baruri,
servicii de fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, servicii de
restaurante cu autoservire, servicii oferite de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
servicii contractuale de alimentație, servicii
ale barurilor, restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de restaurant
și bar, servicii de snack-baruri, servire de
alimente și băuturi, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, servicii de agenții de
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și
de vacanță, furnizare de găzduire temporară
în locuințe, închiriere de camere (cazare
temporară), organizare și furnizare de cazare
temporară, furnizare de spații pentru festivități
și furnizare de spații temporare de birouri și
reuniuni, servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering hotelier, închiriere
de echipament de catering, servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, servicii de cazare hotelieră,

servicii de agenții de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii hoteliere în stațiuni turistice., servicii
de agenții de turism privind spațiile de cazare,
servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenții de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel, servicii ale
agențiilor de turism pentru rezervarea locurilor
de cazare pentru vacanță, servicii de rezervare
a meselor, rezervare de cazare la hotel, servicii
de rezervare la hoteluri, furnizare de servicii de
rezervare de camere și rezervare la hoteluri,
furnizarea de recenzii despre restaurante,
furnizare de recenzii de restaurante și baruri,
servicii de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță., asigurarea de hrană și
băuturi, cazare temporară, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură
cu cazarea temporară, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară, servicii de cazare pentru
vacanțe, rezervare de locuri de cazare pentru
vacanțe, închiriere de locuri de cazare pentru
petrecerea vacanțelor.
44. Asistență medicală pentru animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de îngrijire a animalelor, analiză
cosmetică, servicii de artă corporală, servicii
oferite de complexuri balneare, consiliere în
domeniul înfrumusețării, consultanță în domeniul
cosmeticii, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, manichiură, închirierea
de echipamente pentru îngrijirea igienei și a
frumuseții la oameni, saloane de frumusețe,
servicii de coafor, servicii de frumusețe oferite
de un centru spa, servicii de saună, tratament
cosmetic cu laser pentru piele, solar servicii
de solar, tratament cosmetic, consultanță în
nutriție, consiliere în materie de sănătate, servicii
oferite de case de odihnă, servicii de fizioterapie,
evaluarea controlului greutății, furnizare de
informații despre masaj tradițional japonez,
furnizare de informații despre acupunctură,
masaj și masaj shiatsu terapeutic, masaj
în domeniul sporturilor, masaj, furnizarea de
informații referitoare la masaj, închiriere de
echipamente pentru îngrijirea sănătății umane,
reabilitare fizică, pilates terapeutic, servicii de
acupunctură, servicii de aromaterapie, servicii
clinice homeopatice, servicii de consiliere
medicală în materie de dietă, servicii de
crioterapie, servicii de meditație, servicii de
îngrijire mentală, servicii de terapie, servicii
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prestate de dieteticieni, servicii prestate de
opticieni, stomatologie, tratarea alergiilor, servicii
medicale de stațiuni balneare, servicii de
tratamente medicale oferite de un centru spa.,
servicii de igienă și frumusețe pentru oameni,
servicii de îngrijire a animalelor, servicii de
asistență medicală pentru oameni, curățarea
animalelor de companie, servicii de îngrijire
mentală, servicii de consultanță legate de
nutriție, servicii de consiliere și consultanță în
domeniul nutriției, servicii de consiliere pentru
pierderea în greutate, servicii de clinici medicale
și de sănătate, servicii de aromaterapie, masaj,
închiriere de echipamente pentru îngrijirea
sănătății umane, servicii medicale

───────

(210) M 2021 03890
(151) 17/05/2021
(732) OZTASAR, STR. PRINCIPALA,

NR.1, CONSTRUCTIA C5, SAT
PAULESTII NOI, JUD PRAHOVA,
COMUNA PAULESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)
SKY BLUE RESIDENCE

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

37. Servicii de construcţii de cladiri rezidentiale
si comerciale, servicii de construcţii civile.

───────

(210) M 2021 03891
(151) 17/05/2021
(732) ALFA DEVELOPER &

CONTRACTOR SRL, STR. ION
IRICEANU 18, BL 160, SC 1, ET 7,
AP 41, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL CLAUDIU
FERARU, STR. CONSTANTIN
DANIEL NR. 4, PARTER, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Cratiţa Delicioasă
GustulBunDeAcasă

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 11.03.18

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

35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu
43. Catering, servicii de catering, servicii de
catering mobil, servicii de catering în exterior,
servicii de catering pentru firme, serviciu de
catering pentru instituții, servicii de catering
pentru școli, servicii de catering pentru banchete,
servicii de catering pentru petreceri, servicii de
catering pentru spitale, servicii de catering pentru
cantinele firmelor, servicii de catering pentru
instituții educaționale, servicii de consultanță
în domeniul cateringului, servicii de catering
pentru centre de conferințe, servicii de catering
pentru case de oaspeți, servicii de catering
pentru petreceri de zile de naștere, servicii
de catering pentru spații special amenajate
pentru conferințe, servicii de catering pentru
centre rezidențiale cu asistență medicală,
servicii de catering pentru săli spații special
amenajate pentru expoziții, servicii de catering
pentru oferirea de mâncare specifică bucătăriei
europene, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru târguri și expoziții,
restaurante cu autoservire, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), restaurante pentru
turiști, servicii de restaurant și bar, servicii de
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restaurante fast-food, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servicii de restaurant cu servire la
pachet

───────

(210) M 2021 03892
(151) 17/05/2021
(732) COLIBRI IMPORT - EXPORT

SRL, STR. PIAŢA AMZEI NR.13,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
KYKY

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 03893
(151) 17/05/2021
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCURESTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
NatureXperience

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

3. Produse pentru toaletă, uleiuri esențiale
și extracte aromatice, produse de toaletă,
preparate pentru îngrijirea animalelor, preparate
pentru curățare și odorizante, ceară de croitorie,
ceară pentru cizmărie, articole de parfumerie și
odorizante, cosmetice și preparate cosmetice,
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,
preparate pentru igiena orală, uleiuri esențiale
pentru aromoterapie, săpunuri, geluri de
curățare, creme cosmetice, loțiuni nemedicinale,
unguente de uz cosmetic, geluri de uz cosmetic,
machiaj multifuncțional, machiaj pentru față, ojă
de unghii, produse pentru îndepărtarea ojelor de
unghii, preparate pentru spălare, odorizante de
casă, farduri, preparate pentru îngrijirea pielii,
a ochilor și a unghiilor, preparate pentru baie,
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preparate și tratamente pentru păr, produse
pentru epilare și bărbierit.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor,
distribuție prin conducte și cabluri, parcare și
depozitare de vehicule, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
transportul, servicii de închiriere în legătură cu
transport și depozitare, transport, organizarea
transportului, parcare și depozitare vehicule,
ancorare, servicii de turism, servicii de ghizi de
turism, rezervarea călătoriilor prin intermediul
agențiilor de turism, servicii specifice agențiilor
de turism pentru organizarea călătoriilor, servicii
de agenție de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism
pentru organizarea de vacanțe, servicii de
agenții de turism pentru călătorii de afaceri,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
rezervare de bilete de avion, rezervare de mașini
de închiriat, rezervare de transport cu feribotul,
servicii de rezervare de croaziere, organizare și
rezervare de excursii, organizare și rezervare de
călătorii, servicii de rezervare pentru transport,
servicii de rezervare pentru călătorii, rezervare
de bilete de călătorie, transport terestru,
transportul pasagerilor, organizare de transport
terestru, maritim și aerian, organizare de
transport și călătorii, organizarea serviciilor de
transport., parcare și depozitare de vehicule,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul, servicii de
închiriere în legătură cu transport și depozitare,
transport, organizarea transportului, parcare și
depozitare vehicule, ancorare, servicii de turism,
organizarea de transport pe perioada vacanței,
servicii de agenție de turism pentru organizarea
de vacanțe, servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, ghid turistic și excursii, transportul
pasagerilor.
41. Coordonare, pregătire şi organizare de
evenimente de divertisment, culturale şi
artistice, producţie audio, video, multimedia şi
fotografie, servicii educative și de instruire,
servicii de editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
servicii de traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente automobilistice, organizarea

de evenimente sportive, producție de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, organizare
de evenimente și concursuri sportive,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de
evenimente sportive, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, servicii de
rezervare și servicii de agenții de bilete
pentru evenimente, evenimente de degustări
de vinuri în scopuri educative, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment
în direct, servicii de rezervare de bilete și
locuri la evenimente culturale, organizarea și
conducerea de simpozioane, organizare de
conferințe, servicii de cluburi (discoteci), servicii
de maestru de ceremonii, desfășurare de
ceremonii în scopuri de divertisment, publicare
multimedia, organizare de excursii pentru
divertisment, cursuri de pregătire în industria
turismului, rezervare de locuri pentru spectacole,
rezervare de bilete la concerte, servicii de
rezervare la teatru, rezervarea de săli de
divertisment, publicare de recenzii, publicare
de recenzii online în domeniul divertismentului.,
editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
traducere și interpretare, servicii de traducere,
educație, divertisment și sport, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri, servicii în domeniul producției de
spectacole, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), servicii oferite de parcuri de
distracție și tematice, târguri, grădini zoologice și
muzee.
43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, asigurarea de hrană și băuturi,
cazare temporară, servicii oferite de pensiuni
pentru animale, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu
cazarea temporară, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare
și băutură, furnizare de cazare temporară,
servicii de cazare temporară, servicii de baruri,
servicii de fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, servicii de
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restaurante cu autoservire, servicii oferite de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
servicii contractuale de alimentație, servicii
ale barurilor, restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de restaurant
și bar, servicii de snack-baruri, servire de
alimente și băuturi, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, servicii de agenții de
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și
de vacanță, furnizare de găzduire temporară
în locuințe, închiriere de camere (cazare
temporară), organizare și furnizare de cazare
temporară, furnizare de spații pentru festivități
și furnizare de spații temporare de birouri și
reuniuni, servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering hotelier, închiriere
de echipament de catering, servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, servicii de cazare hotelieră,
servicii de agenții de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii hoteliere în stațiuni turistice., servicii
de agenții de turism privind spațiile de cazare,
servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenții de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel, servicii ale
agențiilor de turism pentru rezervarea locurilor
de cazare pentru vacanță, servicii de rezervare
a meselor, rezervare de cazare la hotel, servicii
de rezervare la hoteluri, furnizare de servicii de
rezervare de camere și rezervare la hoteluri,
furnizarea de recenzii despre restaurante,
furnizare de recenzii de restaurante și baruri,
servicii de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță., asigurarea de hrană
și băuturi, cazare temporară, pensiuni pentru
animale, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, servicii
de cazare pentru vacanțe, rezervare de locuri
de cazare pentru vacanțe, închiriere de locuri de
cazare pentru petrecerea vacanțelor.
44. Asistență medicală pentru animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de îngrijire a animalelor, analiză
cosmetică, servicii de artă corporală, servicii

oferite de complexuri balneare, consiliere în
domeniul înfrumusețării, consultanță în domeniul
cosmeticii, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, manichiură, închirierea
de echipamente pentru îngrijirea igienei și a
frumuseții la oameni, saloane de frumusețe,
servicii de coafor, servicii de frumusețe oferite
de un centru spa, servicii de saună, tratament
cosmetic cu laser pentru piele, solar servicii
de solar, tratament cosmetic, consultanță în
nutriție, consiliere în materie de sănătate, servicii
oferite de case de odihnă, servicii de fizioterapie,
evaluarea controlului greutății, furnizare de
informații despre masaj tradițional japonez,
furnizare de informații despre acupunctură,
masaj și masaj shiatsu terapeutic, masaj
în domeniul sporturilor, masaj, furnizarea de
informații referitoare la masaj, închiriere de
echipamente pentru îngrijirea sănătății umane,
reabilitare fizică, pilates terapeutic, servicii de
acupunctură, servicii de aromaterapie, servicii
clinice homeopatice, servicii de consiliere
medicală în materie de dietă, servicii de
crioterapie, servicii de meditație, servicii de
îngrijire mentală, servicii de terapie, servicii
prestate de dieteticieni, servicii prestate de
opticieni, stomatologie, tratarea alergiilor, servicii
medicale de stațiuni balneare, servicii de
tratamente medicale oferite de un centru spa.,
servicii de igienă și frumusețe pentru oameni,
servicii de îngrijire a animalelor, servicii de
asistență medicală pentru oameni, curățarea
animalelor de companie, servicii de îngrijire
mentală, servicii de consultanță legate de
nutriție, servicii de consiliere și consultanță în
domeniul nutriției, servicii de consiliere pentru
pierderea în greutate, servicii de clinici medicale
și de sănătate, servicii de aromaterapie, masaj,
închiriere de echipamente pentru îngrijirea
sănătății umane, servicii medicale.

───────

(210) M 2021 03894
(151) 17/05/2021
(732) SANDU ANCUȚA GABRIELA,

STR. CÂMPIA LIBERTĂȚII NR.
42, BL. B2, SC. F, AP. 240, ET. 9,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 030374,
ROMANIA

(540)
ANCA SANDU

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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45. Servicii juridice.
───────

(210) M 2021 03895
(151) 17/05/2021
(732) OZTASAR S.R.L., STRADA

PRINCIPALĂ NR. 1,
CONSTRUCȚIA C5, SAT
PAULESTII NOI, JUDEȚUL
PRAHOVA, COMUNA PAULESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)
SKY - RESIDENCE

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

37. Servicii de constructii de clădiri rezidentiale
și comerciale, servicii de constructii civile.

───────

(210) M 2021 03896
(151) 17/05/2021
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCURESTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
JoyXperience

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

3. Produse pentru toaletă, uleiuri esențiale
și extracte aromatice, produse de toaletă,
preparate pentru îngrijirea animalelor, preparate
pentru curățare și odorizante, ceară de croitorie,
ceară pentru cizmărie, articole de parfumerie și
odorizante, cosmetice și preparate cosmetice,
preparate pentru curățarea și îngrijirea corpului,

preparate pentru igiena orală, uleiuri esențiale
pentru aromoterapie, săpunuri, geluri de
curățare, creme cosmetice, loțiuni nemedicinale,
unguente de uz cosmetic, geluri de uz cosmetic,
machiaj multifuncțional, machiaj pentru față, ojă
de unghii, produse pentru îndepărtarea ojelor de
unghii, preparate pentru spălare, odorizante de
casă, farduri, preparate pentru îngrijirea pielii,
a ochilor și a unghiilor, preparate pentru baie,
preparate și tratamente pentru păr, produse
pentru epilare și bărbierit.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor,
distribuție prin conducte și cabluri, parcare și
depozitare de vehicule, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
transportul, servicii de închiriere în legătură cu
transport și depozitare, transport, organizarea
transportului, parcare și depozitare vehicule,
ancorare, servicii de turism, servicii de ghizi de
turism, rezervarea călătoriilor prin intermediul
agențiilor de turism, servicii specifice agențiilor
de turism pentru organizarea călătoriilor, servicii
de agenție de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism
pentru organizarea de vacanțe, servicii de
agenții de turism pentru călătorii de afaceri,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
rezervare de bilete de avion, rezervare de mașini
de închiriat, rezervare de transport cu feribotul,
servicii de rezervare de croaziere, organizare și
rezervare de excursii, organizare și rezervare de
călătorii, servicii de rezervare pentru transport,
servicii de rezervare pentru călătorii, rezervare
de bilete de călătorie, transport terestru,
transportul pasagerilor, organizare de transport
terestru, maritim și aerian, organizare de
transport și călătorii, organizarea serviciilor de
transport., parcare și depozitare de vehicule,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul, servicii de
închiriere în legătură cu transport și depozitare,
transport, organizarea transportului, parcare și
depozitare vehicule, ancorare, servicii de turism,
organizarea de transport pe perioada vacanței,
servicii de agenție de turism pentru organizarea
de vacanțe, servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, ghid turistic și excursii, transportul
pasagerilor.
41. Coordonare, pregătire şi organizare de
evenimente de divertisment, culturale şi
artistice, producţie audio, video, multimedia şi
fotografie, servicii educative și de instruire,
servicii de editare, întocmire de rapoarte
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și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
servicii de traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente automobilistice, organizarea
de evenimente sportive, producție de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, organizare
de evenimente și concursuri sportive,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de
evenimente sportive, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, servicii de
rezervare și servicii de agenții de bilete
pentru evenimente, evenimente de degustări
de vinuri în scopuri educative, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment
în direct, servicii de rezervare de bilete și
locuri la evenimente culturale, organizarea
și conducerea de simpozioane, organizare
de conferințe, servicii de cluburi (discoteci),
servicii de maestru de ceremonii, desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment,
publicare multimedia, organizare de excursii
pentru divertisment, cursuri de pregătire în
industria turismului, rezervare de locuri pentru
spectacole, rezervare de bilete la concerte,
servicii de rezervare la teatru, rezervarea de
săli de divertisment, publicare de recenzii,
publicare de recenzii online în domeniul
divertismentului, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
traducere și interpretare, servicii de traducere,
educație, divertisment și sport, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri cu scop educațional, cultural sau de
divertisment, servicii în domeniul producției de
spectacole, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), servicii oferite de parcuri de
distracție și tematice, târguri, grădini zoologice și
muzee.
43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, asigurarea de hrană și băuturi,
cazare temporară, servicii oferite de pensiuni
pentru animale, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu
cazarea temporară, servicii de informare, de

consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare
și băutură, furnizare de cazare temporară,
servicii de cazare temporară, servicii de baruri,
servicii de fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, servicii de
restaurante cu autoservire, servicii oferite de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
servicii contractuale de alimentație, servicii
ale barurilor, restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de restaurant
și bar, servicii de snack-baruri, servire de
alimente și băuturi, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, servicii de agenții de
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și
de vacanță, furnizare de găzduire temporară
în locuințe, închiriere de camere (cazare
temporară), organizare și furnizare de cazare
temporară, furnizare de spații pentru festivități
și furnizare de spații temporare de birouri și
reuniuni, servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering hotelier, închiriere
de echipament de catering, servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, servicii de cazare hotelieră,
servicii de agenții de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii hoteliere în stațiuni turistice., servicii
de agenții de turism privind spațiile de cazare,
servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenții de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel, servicii ale
agențiilor de turism pentru rezervarea locurilor
de cazare pentru vacanță, servicii de rezervare
a meselor, rezervare de cazare la hotel, servicii
de rezervare la hoteluri, furnizare de servicii de
rezervare de camere și rezervare la hoteluri,
furnizarea de recenzii despre restaurante,
furnizare de recenzii de restaurante și baruri,
servicii de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță., asigurarea de hrană și
băuturi, cazare temporară, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură
cu cazarea temporară, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară, servicii de cazare pentru
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vacanțe, rezervare de locuri de cazare pentru
vacanțe, închiriere de locuri de cazare pentru
petrecerea vacanțelor.
44. Asistență medicală pentru animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de îngrijire a animalelor, analiză
cosmetică, servicii de artă corporală, servicii
oferite de complexuri balneare, consiliere în
domeniul înfrumusețării, consultanță în domeniul
cosmeticii, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, manichiură, închirierea
de echipamente pentru îngrijirea igienei și a
frumuseții la oameni, saloane de frumusețe,
servicii de coafor, servicii de frumusețe oferite
de un centru spa, servicii de saună, tratament
cosmetic cu laser pentru piele, solar servicii
de solar, tratament cosmetic, consultanță în
nutriție, consiliere în materie de sănătate, servicii
oferite de case de odihnă, servicii de fizioterapie,
evaluarea controlului greutății, furnizare de
informații despre masaj tradițional japonez,
furnizare de informații despre acupunctură,
masaj și masaj shiatsu terapeutic, masaj
în domeniul sporturilor, masaj, furnizarea de
informații referitoare la masaj, închiriere de
echipamente pentru îngrijirea sănătății umane,
reabilitare fizică, pilates terapeutic, servicii de
acupunctură, servicii de aromaterapie, servicii
clinice homeopatice, servicii de consiliere
medicală în materie de dietă, servicii de
crioterapie, servicii de meditație, servicii de
îngrijire mentală, servicii de terapie, servicii
prestate de dieteticieni, servicii prestate de
opticieni, stomatologie, tratarea alergiilor, servicii
medicale de stațiuni balneare, servicii de
tratamente medicale oferite de un centru spa.,
servicii de igienă și frumusețe pentru oameni,
servicii de îngrijire a animalelor, servicii de
asistență medicală pentru oameni, curățarea
animalelor de companie, servicii de îngrijire
mentală, servicii de consultanță legate de
nutriție, servicii de consiliere și consultanță în
domeniul nutriției, servicii de consiliere pentru
pierderea în greutate, servicii de clinici medicale
și de sănătate, servicii de aromaterapie, masaj,
închiriere de echipamente pentru îngrijirea
sănătății umane, servicii medicale.

───────

(210) M 2021 03897
(151) 17/05/2021
(732) ALFA DEVELOPER &

CONTRACTOR S.R.L., STRADA
ION IRICEANU NR. 18, BL 160,
SC 1, ET 7, AP 41, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL CLAUDIU
FERARU, CALEA VICTORIEI
NR. 128B, AP. 14, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

J`ADORE GRAND BALLROOM

(531) Clasificare Viena:
24.09.05; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10

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

35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu.
41. Organizare de evenimente recreative,
organizare și coordonare de evenimente
de divertisment, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
recreative.
43. Servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering în exterior, servicii de
catering pentru firme, serviciu de catering pentru
instituții, servicii de catering pentru școli, servicii
de catering pentru banchete, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru
spitale, servicii de catering pentru cantinele
firmelor, servicii de catering pentru instituții
educaționale, servicii de consultanță în domeniul
cateringului, servicii de catering pentru centre de
conferințe, servicii de catering pentru case de
oaspeți, servicii de catering pentru petreceri de
zile de naștere, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru conferințe, servicii de
catering pentru centre rezidențiale cu asistență
medicală, servicii de catering pentru săli spații
special amenajate pentru expoziții, servicii de
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catering pentru oferirea de mâncare specifică
bucătăriei europene, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru târguri și
expoziții, restaurante cu autoservire, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
oferite de restaurante pentru turiști, servicii de
restaurant și bar, servicii de restaurante fast-
food, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servicii de
restaurant cu servire la pachet.

───────

(210) M 2021 03898
(151) 17/05/2021
(732) SC OZTASAR SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 1,
CONSTRUCŢIA C5, SAT
PĂULEŞTII NOI, JUD. PRAHOVA,
COMUNA PĂULEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)
SKY HOME

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

37. Servicii de construcții de clădiri rezidentiale
si comerciale, servicii de constructii civile.

───────

(210) M 2021 03899
(151) 17/05/2021
(732) SC OZTASAR SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 1,
CONSTRUCŢIA C5, SAT
PĂULEŞTII NOI, JUD. PRAHOVA,
COMUNA PĂULEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)
SKY TOWN

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

37. Servicii de constructii de cladiri rezidentiale
si comerciale, servicii de constructii civile.

───────

(210) M 2021 03900
(151) 17/05/2021
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCURESTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Ospitalitate de Familie

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor,
distribuție prin conducte și cabluri, parcare și
depozitare de vehicule, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
transportul, servicii de închiriere în legătură cu
transport și depozitare, transport, organizarea
transportului, parcare și depozitare vehicule,
ancorare, servicii de turism, servicii de ghizi de
turism, rezervarea călătoriilor prin intermediul
agențiilor de turism, servicii specifice agențiilor
de turism pentru organizarea călătoriilor, servicii
de agenție de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism
pentru organizarea de vacanțe, servicii de
agenții de turism pentru călătorii de afaceri,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
rezervare de bilete de avion, rezervare de mașini
de închiriat, rezervare de transport cu feribotul,
servicii de rezervare de croaziere, organizare și
rezervare de excursii, organizare și rezervare de
călătorii, servicii de rezervare pentru transport,
servicii de rezervare pentru călătorii, rezervare
de bilete de călătorie, transport terestru,
transportul pasagerilor, organizare de transport
terestru, maritim și aerian, organizare de
transport și călătorii, organizarea serviciilor de
transport., parcare și depozitare de vehicule,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul, servicii de
închiriere în legătură cu transport și depozitare,
transport, organizarea transportului, parcare și
depozitare vehicule, ancorare, servicii de turism,
organizarea de transport pe perioada vacanței,
servicii de agenție de turism pentru organizarea
de vacanțe, servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, ghid turistic și excursii, transportul
pasagerilor.
41. Coordonare, pregătire şi organizare de
evenimente de divertisment, culturale şi
artistice, producţie audio, video, multimedia şi
fotografie, servicii educative și de instruire,
servicii de editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
servicii de traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente automobilistice, organizarea

de evenimente sportive, producție de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, organizare
de evenimente și concursuri sportive,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de
evenimente sportive, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, servicii de
rezervare și servicii de agenții de bilete
pentru evenimente, evenimente de degustări
de vinuri în scopuri educative, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente culturale, organizarea și conducerea
de simpozioane, organizare de conferințe,
servicii de cluburi (discoteci), servicii de maestru
de ceremonii, desfășurare de ceremonii în
scopuri de divertisment, publicare multimedia,
organizare de excursii pentru divertisment,
cursuri de pregătire în industria turismului,
rezervare de locuri pentru spectacole, rezervare
de bilete la concerte, servicii de rezervare
la teatru, rezervarea de săli de divertisment,
publicare de recenzii, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului.
43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, asigurarea de hrană și băuturi, cazare
temporară, servicii oferite de pensiuni pentru
animale, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de masă,
servicii de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară, servicii
de baruri, servicii oferite de fast-fooduri, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
prepararea mâncării, prepararea alimentelor,
servicii de restaurante cu autoservire, servicii
oferite de pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, furnizare de alimente și băuturi în
gogoșării, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de locuri de cazare pentru
recepții, servicii contractuale de alimentație,
servicii ale barurilor, restaurante (servirea
mesei), servicii de preparare a alimentelor,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de restaurant și bar, servicii oferite de snack-
baruri, servire de alimente și băuturi, furnizarea
de spații pentru evenimente și de spații pentru
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birouri provizorii și pentru reuniuni, servicii de
agenții de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, furnizare de găzduire
temporară în locuințe, închiriere de camere
(cazare temporară), organizare și furnizare de
cazare temporară, furnizare de spații pentru
festivități și furnizare de spații temporare de
birouri și reuniuni, catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering hotelier, închiriere
de echipament de catering, servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, servicii de cazare hotelieră,
agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii
hoteliere în stațiuni turistice., servicii de fast-
fooduri, servicii oferite de pizzerii, servicii de
snack-baruri, servicii de catering, servicii de
agenții de turism privind spațiile de cazare,
servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenții de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel, servicii ale
agențiilor de turism pentru rezervarea locurilor
de cazare pentru vacanță, servicii de rezervare
a meselor, rezervare de cazare la hotel,
servicii de rezervare la hoteluri, furnizare de
servicii de rezervare de camere și rezervare
la hoteluri, furnizarea de recenzii despre
restaurante, furnizare de recenzii de restaurante
și baruri, servicii de hoteluri, hosteluri, pensiuni,
cazare turistică și de vacanță, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară, servicii de cazare pentru
vacanțe, rezervare de locuri de cazare pentru
vacanțe, închiriere de locuri de cazare pentru
petrecerea vacanțelor.
44. Asistență medicală pentru animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de îngrijire a animalelor, analiză
cosmetică, servicii de artă corporală, servicii
oferite de complexuri balneare, consiliere în
domeniul înfrumusețării, consultanță în domeniul
cosmeticii, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, manichiură, închirierea
de echipamente pentru îngrijirea igienei și a
frumuseții la oameni, saloane de frumusețe,
servicii de coafor, servicii de frumusețe oferite
de un centru spa, servicii de saună, tratament
cosmetic cu laser pentru piele, solar servicii
de solar, tratament cosmetic, consultanță în
nutriție, consiliere în materie de sănătate, servicii
oferite de case de odihnă, servicii de fizioterapie,
evaluarea controlului greutății, furnizare de
informații despre masaj tradițional japonez,
furnizare de informații despre acupunctură,
masaj și masaj shiatsu terapeutic, masaj
în domeniul sporturilor, masaj, furnizarea de

informații referitoare la masaj, închiriere de
echipamente pentru îngrijirea sănătății umane,
reabilitare fizică, pilates terapeutic, servicii de
acupunctură, servicii de aromaterapie, servicii
clinice homeopatice, servicii de consiliere
medicală în materie de dietă, servicii de
crioterapie, servicii de meditație, servicii de
îngrijire mentală, servicii de terapie, servicii
prestate de dieteticieni, servicii prestate de
opticieni, stomatologie, tratarea alergiilor, servicii
medicale de stațiuni balneare, servicii de
tratamente medicale oferite de un centru spa.,
servicii de igienă și frumusețe pentru oameni,
servicii de îngrijire a animalelor, servicii de
asistență medicală pentru oameni, curățarea
animalelor de companie, servicii de îngrijire
mentală, servicii de consultanță legate de
nutriție, servicii de consiliere și consultanță în
domeniul nutriției, servicii de consiliere pentru
pierderea în greutate, servicii de clinici medicale
și de sănătate, servicii de aromaterapie, masaj,
închiriere de echipamente pentru îngrijirea
sănătății umane, servicii medicale.

───────

(210) M 2021 03901
(151) 17/05/2021
(732) DANUBE BOATING SRL,

ȘOSEAUA CĂLĂRAȘI - FETEȘTI
NR. 101, COMUNA JEGĂLIA,
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, GÂLDĂU,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

Danube Boating

(531) Clasificare Viena:
18.04.02; 09.01.07; 25.01.06; 27.05.01;
27.05.03; 29.01.12

(591) Culori revendicate:alb, albastru
(Pantone 533 C)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

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

───────

(210) M 2021 03902
(151) 17/05/2021
(732) DANUBE BOATING SRL,

ȘOSEAUA CĂLĂRAȘI - FETEȘTI
NR. 101, COMUNA JEGĂLIA,
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, GÂLDĂU,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)
Danube Boating

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

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

───────

(210) M 2021 03903
(151) 17/05/2021
(732) CRISTIM 2 PRODCOM SRL,

BD. BUCURESTII NOI NR.
140, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

Experiență multisenzorială

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03

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

29. Lapte, 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, produse lactate și înlocuitori, supe și baze
de supă, extracte din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri și grăsimi alimentare, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
dulcețuri, gemuri, gemuri din fructe, carne,
carne afumată, mezeluri, mezeluri vegetariene,
alimente gătite, constând în totalitate sau
în cea mai mare parte din carne, alimente
preparate care constau în principal din înlocuitori
de carne, alimente refrigerate constând în
principal din pește, antreuri preparate constând
în principal din fructe de mare, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, mâncăruri gătite și
congelate constând în principal din legume,
mâncăruri gătite constând în principal din
pește, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, mâncăruri gătite constând în
principal din carne de pui, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, omlete, pește gătit și congelat,
salate aperitiv, salate de legume, salate de
cartofi, salate preparate, supă groasă, supă
gata-preparată, supe.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor,
distribuție prin conducte și cabluri, parcare și
depozitare de vehicule, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
transportul, servicii de închiriere în legătură cu
transport și depozitare, transport, organizarea
transportului, parcare și depozitare vehicule,
ancorare, servicii de turism, servicii de ghizi de
turism, rezervarea călătoriilor prin intermediul
agențiilor de turism, servicii specifice agențiilor
de turism pentru organizarea călătoriilor, servicii
de agenție de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism
pentru organizarea de vacanțe, servicii de
agenții de turism pentru călătorii de afaceri,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
rezervare de bilete de avion, rezervare de mașini
de închiriat, rezervare de transport cu feribotul,
servicii de rezervare de croaziere, organizare și
rezervare de excursii, organizare și rezervare de
călătorii, servicii de rezervare pentru transport,
servicii de rezervare pentru călătorii, rezervare
de bilete de călătorie, transport terestru,
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transportul pasagerilor, organizare de transport
terestru, maritim și aerian, organizare de
transport și călătorii, organizarea serviciilor de
transport, parcare și depozitare de vehicule,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul, servicii de
închiriere în legătură cu transport și depozitare,
transport, organizarea transportului, parcare și
depozitare vehicule, ancorare, servicii de turism,
organizarea de transport pe perioada vacanței,
servicii de agenție de turism pentru organizarea
de vacanțe, servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, ghid turistic și excursii, transportul
pasagerilor.
41. Coordonare, pregătire şi organizare de
evenimente de divertisment, culturale şi
artistice, producţie audio, video, multimedia şi
fotografie, servicii educative și de instruire,
servicii de editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
servicii de traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente automobilistice, organizarea
de evenimente sportive, producție de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, organizare
de evenimente și concursuri sportive,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de
evenimente sportive, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, servicii de
rezervare și servicii de agenții de bilete
pentru evenimente, evenimente de degustări
de vinuri în scopuri educative, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment
în direct, servicii de rezervare de bilete și
locuri la evenimente culturale, organizarea
și conducerea de simpozioane, organizare
de conferințe, servicii de cluburi (discoteci),
servicii de maestru de ceremonii, desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment,
publicare multimedia, organizare de excursii
pentru divertisment, cursuri de pregătire în
industria turismului, rezervare de locuri pentru
spectacole, rezervare de bilete la concerte,
servicii de rezervare la teatru, rezervarea de
săli de divertisment, publicare de recenzii,
publicare de recenzii online în domeniul
divertismentului, servicii de rezervare de bilete în

domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
traducere și interpretare, servicii de traducere,
educație, divertisment și sport, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri, servicii în domeniul producției de
spectacole, organizarea de spectacole (servicii
de impresariat), servicii oferite de parcuri de
distracție și tematice, târguri, grădini zoologice și
muzee.
43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, asigurarea de hrană și băuturi,
cazare temporară, servicii oferite de pensiuni
pentru animale, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu
cazarea temporară, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare
și băutură, furnizare de cazare temporară,
servicii de cazare temporară, servicii de baruri,
servicii de fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, servicii de
restaurante cu autoservire, servicii oferite de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
servicii contractuale de alimentație, servicii
ale barurilor, restaurante (servirea mesei),
servicii de preparare a alimentelor, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii de restaurant
și bar, servicii de snack-baruri, servire de
alimente și băuturi, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri provizorii
și pentru reuniuni, servicii de agenții de
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și
de vacanță, furnizare de găzduire temporară
în locuințe, închiriere de camere (cazare
temporară), organizare și furnizare de cazare
temporară, furnizare de spații pentru festivități
și furnizare de spații temporare de birouri
și reuniuni, servicii de catering, servicii de
catering mobil, servicii de catering hotelier,
închiriere de echipament de catering, servicii
hoteliere, rezervări de hoteluri, servicii de cazare
hotelieră, agenții de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii hoteliere în stațiuni turistice, servicii de
agenții de turism privind spațiile de cazare,
servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenții de turism pentru
efectuarea de rezervări la hotel, servicii ale
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agențiilor de turism pentru rezervarea locurilor
de cazare pentru vacanță, servicii de rezervare
a meselor, rezervare de cazare la hotel, servicii
de rezervare la hoteluri, furnizare de servicii de
rezervare de camere și rezervare la hoteluri,
furnizarea de recenzii despre restaurante,
furnizare de recenzii de restaurante și baruri,
servicii de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, servicii de cazare pentru
vacanțe, rezervare de locuri de cazare pentru
vacanțe, închiriere de locuri de cazare pentru
petrecerea vacanțelor.

(210) M 2021 03904
(151) 17/05/2021
(732) CRISTIM 2 PRODCOM S.R.L.,

BD. BUCURESTII NOI NR.140,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS S.R.L., STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12 - 14,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Unirea Principatelor
Gastronomice

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03

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

29. Lapte, 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, produse lactate și înlocuitori, supe și baze
de supă, extracte din carne, uleiuri și grăsimi
comestibile, uleiuri și grăsimi alimentare, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
dulcețuri, gemuri, gemuri din fructe, carne,
carne afumată, mezeluri, mezeluri vegetariene,
alimente gătite, constând în totalitate sau
în cea mai mare parte din carne, alimente
preparate care constau în principal din înlocuitori
de carne, alimente refrigerate constând în
principal din pește, antreuri preparate constând
în principal din fructe de mare, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, mâncăruri gătite și
congelate constând înprincipal din legume,
mâncăruri gătite constând în principal din
pește, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, mâncăruri gătite constând în

44. Asistență medicală pentru animale, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de îngrijire a animalelor, analiză
cosmetică, servicii de artă corporală, servicii
oferite de complexuri balneare, consiliere în
domeniul înfrumusețării, consultanță în domeniul
cosmeticii, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, manichiură, închirierea
de echipamente pentru îngrijirea igienei și a
frumuseții la oameni, saloane de frumusețe,
servicii de coafor, servicii de frumusețe oferite
de un centru spa, servicii de saună, tratament
cosmetic cu laser pentru piele, solar servicii
de solar, tratament cosmetic, consultanță în
nutriție, consiliere în materie de sănătate, servicii
oferite de case de odihnă, servicii de fizioterapie,
evaluarea controlului greutății, furnizare de
informații despre masaj tradițional japonez,
furnizare de informații despre acupunctură,
masaj și masaj shiatsu terapeutic, masaj
în domeniul sporturilor, masaj, furnizarea de
informații referitoare la masaj, închiriere de
echipamente pentru îngrijirea sănătății umane,
reabilitare fizică, pilates terapeutic, servicii de
acupunctură, servicii de aromaterapie, servicii
clinice homeopatice, servicii de consiliere
medicală în materie de dietă, servicii de
crioterapie, servicii de meditație, servicii de
îngrijire mentală, servicii de terapie, servicii
prestate de dieteticieni, servicii prestate de
opticieni, stomatologie, tratarea alergiilor, servicii
medicale de stațiuni balneare, servicii de
tratamente medicale oferite de un centru spa,
servicii de igienă și frumusețe pentru oameni,
servicii de îngrijire a animalelor, servicii de
asistență medicală pentru oameni, curățarea
animalelor de companie, servicii de îngrijire
mentală, servicii de consultanță legate de
nutriție, servicii de consiliere și consultanță în
domeniul nutriției, servicii de consiliere pentru
pierderea în greutate, servicii de clinici medicale
și de sănătate, servicii de aromaterapie, masaj,
închiriere de echipamente pentru îngrijirea
sănătății umane, servicii medicale.

───────
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principal din carne de pui, mâncăruri cu legume,
congelate rapid, omlete, pește gătit și congelat,
salate aperitiv, salate de legume, salate de
cartofi, salate preparate, supă groasă, supă
gata-preparată, supe.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat
(produse de cofetărie înghețate) și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, cereale
procesate, amidon și produse preparate din
acestea, preparate pentru copt și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi dulci,
produse apicole de uz alimentar, aluaturi și
amestecuri din acestea, alimente cu paste la
conservă, aperitive (tartine), biscuiți crackers
cu aromă de legume, biscuiți cu aromă de
plante, biscuiți crocanți din cereale, chipsuri de
orez, chipsuri de porumb, chipsuri de creveți,
clătite, chipsuri tortilla, chipsuri taco, floricele
de porumb, crenvurști calzi și ketchup în
chifle deschise, covrigei, gustări alimentare cu
cereale cu gust de brânză, fulgi din cereale,
frigănele, gustări preparate conținând în principal
cereale expandate, gustări alimentare fabricate
din porumb sub formă expandată, înveliș
pentru sandvișuri, lipii cu pui, lasagna, hot dog
(sandvișuri), hamburgeri în pâine, hamburgeri
introduși în chifle, hamburgeri (sandvișuri),
gustări sărate pe bază de cereale, gustări sărate
pe bază de porumb, mâncăruri preambalate care
constau în principal în orez, dar și cu carne, pește
sau legume, mâncăruri care includ paste, pateuri
cu cârnați, paste făinoase umplute, plăcinte
cu carne, plăcinte, pizza, plăcinte cu legume,
produse de patiserie conținând legume și pește,
produse de patiserie conținând legume și carne
de pasăre, produse de patiserie aromate,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, pufuleți de brânză, produse snacks
preparate pe bază de porumb, sandvișuri,
spaghetti cu chiftele, snack-uri preparate din
făină de cartofi, sushi, vafe congelate, batoane
de cereale și batoane energizante, alimente
care conțin cacao (ca principalul ingredient),
biscuiți crackers, biscuiți sărați, brioșe cu fructe,
ciocolată, cozonaci, cornuri, clătite americane,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și
gumă de mestecat, deserturi cu musli, deserturi
cremă instant, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, decorațiuni din ciocolată pentru articole
de cofetărie, creme pe bază de ciocolată,
drajeuri dulci (nemedicinale), deserturi preparate
(produse de cofetărie), deserturi preparate (pe
bază de ciocolată), dulciuri înghețate, fructe
trase în ciocolată, fulgi de patiserie de unt de
arahide, fructe de pădure învelite în ciocolată,
fructe oleaginoase trase în ciocolată, fructe
oleaginoase învelite în ciocolată, înghețate și

dulciuri, preparate din zahăr pentru cofetărie,
gheață pentru produse de cofetărie, jeleuri
de fructe (produse de cofetărie), pastă pentru
sandviș cu ciocolată și fructe uscate, pâine,
produse de brutărie, produse de cofetărie care
conțin gem, produse de cofetărie care conțin
jeleu, produse de cofetărie congelate, produse
de cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
și înghețate, produse de cofetărie nemedicinale,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), spume pentru desert (produse de
cofetărie), specialități de patiserie.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor,
distribuție prin conducte și cabluri, parcare și
depozitare de vehicule, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
transportul, servicii de închiriere în legătură cu
transport și depozitare, transport, organizarea
transportului, parcare și depozitare vehicule,
ancorare, servicii de turism, servicii de ghizi de
turism, rezervarea călătoriilor prin intermediul
agențiilor de turism, servicii specifice agențiilor
de turism pentru organizarea călătoriilor, servicii
de agenție de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism
pentru organizarea de vacanțe, servicii de
agenții de turism pentru călătorii de afaceri,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
rezervare de bilete de avion, rezervare de mașini
de închiriat, rezervare de transport cu feribotul,
servicii de rezervare de croaziere, organizare și
rezervare de excursii, organizare și rezervare de
călătorii, servicii de rezervare pentru transport,
servicii de rezervare pentru călătorii, rezervare
de bilete de călătorie, transport terestru,
transportul pasagerilor, organizare de transport
terestru, maritim și aerian, organizare de
transport și călătorii, organizarea serviciilor de
transport, parcare și depozitare de vehicule,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul, servicii de
închiriere în legătură cu transport și depozitare,
transport, organizarea transportului, parcare și
depozitare vehicule, ancorare, servicii de turism,
organizarea de transport pe perioada vacanței,
servicii de agenție de turism pentru organizarea
de vacanțe, servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, ghid turistic și excursii, transportul
pasagerilor.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, servicii de rezervare de bilete
în domeniul educației, divertismentului și
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sportului, servicii educative, de divertisment
și sportive, traducere și interpretare, educație,
divertisment și sport, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente automobilistice, organizarea de
evenimentesportive, producție de evenimente
sportive, organizare de evenimente educative,
coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, organizare
de evenimente și concursuri sportive,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de
evenimente sportive, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, servicii de
rezervare și servicii de agenții de bilete
pentru evenimente, evenimente de degustări
de vinuri în scopuri educative, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment
în direct, servicii de rezervare de bilete și
locuri la evenimente culturale, organizarea
și conducerea de simpozioane, organizare
de conferințe, servicii de cluburi (discoteci),
servicii de maestru deceremonii, desfășurare de
ceremonii în scopuri de divertisment, publicare
multimedia, producție audio, video și multimedia
și fotografie.
43. Furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, asigurarea de hrană și băuturi,
cazare temporară, servicii oferite de pensiuni
pentru animale, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu
cazarea temporară, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi, închiriere de
mobilier, lenjerie de masă, servicii de masă,
și echipamente pentru servirea de mâncare și
băutură, furnizare de cazare temporară, servicii
de cazare temporară, servicii de baruri, servicii
oferite de fast-fooduri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, prepararea
mâncării, prepararea alimentelor, servicii de
restaurante cu autoservire, servicii oferite de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
servicii contractuale de alimentație, servicii ale
barurilor, servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de preparare a alimentelor,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentrufurnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de restaurant și bar, servicii oferite de snack-

baruri, servire de alimente și băuturi, furnizarea
de spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni, servicii de
agenții de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, furnizare de găzduire
temporară în locuințe, închiriere de camere
(cazare temporară), organizare și furnizare de
cazare temporară, furnizare de spații pentru
festivități și furnizare de spații temporare de
birouri și reuniuni, catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering hotelier, închiriere
de echipament de catering, servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, servicii de cazare hotelieră,
agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii
hoteliere în stațiuni turistice.

───────

(210) M 2021 03905
(151) 17/05/2021
(732) MARINA FLUVIALĂ BORCEA

SRL, ȘOSEAUA CĂLĂRAȘI -
FETEȘTI NR. 101, COMUNA
JEGĂLIA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI,
GÂLDĂU, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

MARINA FLUVIALĂ

(531) Clasificare Viena:
18.04.02; 27.05.01; 27.05.03; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
Blue 072C, Pantone 662C, Pantone
Reflex Blue C, Pantone 287 C))

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2021 03906
(151) 17/05/2021
(732) MARINA FLUVIALĂ BORCEA

SRL, ȘOSEAUA CĂLĂRAȘI -
FETEȘTI NR. 101, COMUNA
JEGĂLIA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI,
GÂLDĂU, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)
Marina Fluvială

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 03907
(151) 17/05/2021
(732) TUDOR AURELIAN STANCALĂU,

STR. POMILOR NR. 3, JUDEȚUL
CLUJ, HUEDIN, CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI NR. 39, AP.12,
JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU
MUREŞ, 540543, MUREȘ,
ROMANIA

(540)
ARMONIA FLORILOR

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

31. Flori naturale, flori uscate, flori tăiate, flori
conservate, semințe de flori, pentru plantare,
plante cu flori, flori proaspete comestibile, bulbi
de flori, buchete din flori uscate, aranjamente
din flori proaspete, aranjamente din flori naturale,
flori uscate pentru decorare, buchete din flori
naturale, ghirlande din flori naturale, coroane
de flori naturale funerare, plante și flori
naturale, ghirlande de flori naturale, coronițe
din flori uscate, buchete de flori uscate, flori
conservate pentru decorare, coroane de flori
proaspăt tăiate, aranjamente din flori uscate în
scopuri decorative, decorațiuni florale (naturale),
decorațiuni florale (proaspete), decorații florale
(uscate), aranjamente florale uscate, corsaje
din flori proaspete, aranjamente florale uscate
pentru butoniere, produse horticole brute,
produse horticole neprocesate, bulbi pentru

horticultură, semințe pentru horticultură, produse
horticole brute și neprocesate, plante aromatice
uscate de uz decorativ, plante verzi naturale de
uz decorativ, coronițe din ierburi uscate de uz
decorativ.
35. Servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
flori, servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la flori, organizare de expoziții de flori și
plante în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de publicitate furnizate florarilor, servicii
de comenzi online, publicitate online, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de publicitate și
marketing online, realizare de târguri și expoziții
virtuale online cu scop comercial sau publicitar,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare, servicii de vânzare cu amănuntul
de echipamente horticole, servicii de vânzare
cu ridicata de echipamente horticole, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu decorațiuni
festive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu decorațiuni festive.
44. Aranjamentul florilor, servicii de închiriere
de flori, îngrijirea grădinii sau a straturilor de
flori, furnizare de informații privind identificarea
plantelor și a florilor în scopuri horticole,
servicii oferite de florării, servicii de aranjament
floral, servicii de închiriere de aranjamente
florale, confecționare de coroane (artă florală),
servicii de amenajare a aranjamentelor florale
pentru interiorul clădirilor, servicii de contractare
de închiriere de aranjamente florale, servicii
de horticultură, servicii pentru horticultură,
servicii de horticultură, grădinărit și amenajare
peisagistică, servicii de îngrijire de plante
(servicii de horticultură).

───────
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(210) M 2021 03908
(151) 17/05/2021
(732) TUDOR AURELIAN STANCALĂU,

STR. POMILOR NR. 3, JUDEȚUL
CLUJ, HUEDIN, CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI NR. 39, AP.12,
JUDEȚUL MUREȘ, TÂRGU
MUREŞ, 540543, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

FLORISIS

(531) Clasificare Viena:
03.11.01; 03.07.05; 05.03.13; 05.05.20;
26.03.01; 26.11.05; 26.11.13; 26.04.16;
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
31. Flori naturale, flori uscate, flori tăiate, flori
conservate, semințe de flori, pentru plantare,
plante cu flori, flori proaspete comestibile, bulbi
de flori, buchete din flori uscate, aranjamente
din flori proaspete, aranjamente din flori naturale,
flori uscate pentru decorare, buchete din flori
naturale, ghirlande din flori naturale, coroane
de flori naturale funerare, plante și flori
naturale, ghirlande de flori naturale, coronițe
din flori uscate, buchete de flori uscate, flori
conservate pentru decorare, coroane de flori
proaspăt tăiate, aranjamente din flori uscate în
scopuri decorative, decorațiuni florale (naturale),
decorațiuni florale (proaspete), decorații florale
(uscate), aranjamente florale uscate, corsaje
din flori proaspete, aranjamente florale uscate
pentru butoniere, produse horticole brute,
produse horticole neprocesate, bulbi pentru
horticultură, semințe pentru horticultură, produse
horticole brute și neprocesate, plante aromatice
uscate de uz decorativ, plante verzi naturale de
uz decorativ, coronițe din ierburi uscate de uz
decorativ.
35. Servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
flori, servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la flori, organizare de expoziții de flori și
plante în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de publicitate furnizate florarilor, servicii
de comenzi online, publicitate online, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de

materiale publicitare online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de publicitate și
marketing online, realizare de târguri și expoziții
virtuale online cu scop comercial sau publicitar,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare, servicii de vânzare cu amănuntul
de echipamente horticole, servicii de vânzare
cu ridicata de echipamente horticole, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu decorațiuni
festive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu decorațiuni festive.
44. Aranjamentul florilor, servicii de închiriere
de flori, îngrijirea grădinii sau a straturilor de
flori, furnizare de informații privind identificarea
plantelor și a florilor în scopuri horticole,
servicii oferite de florării, servicii de aranjament
floral, servicii de închiriere de aranjamente
florale, confecționare de coroane (artă florală),
servicii de amenajare a aranjamentelor florale
pentru interiorul clădirilor, servicii de contractare
de închiriere de aranjamente florale, servicii
de horticultură, servicii pentru horticultură,
servicii de horticultură, grădinărit și amenajare
peisagistică, servicii de îngrijire de plante
(servicii de horticultură).

───────



Erată 

    Referitor la cererea de înregistrare cu nr. de depozit M 2020 09241/18.12.2020, 

publicată în 28.12.2020, dintr-o eroare materială tipul mărcii a fost apreciat în mod incorect 

ca fiind marcă tridimensională, corect fiind marcă figurativă. 


