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Cereri Mărci publicate în 28/04/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 03186 21/04/2021 CASPIAN CHIM SRL Caspian

2 M 2021 03246 21/04/2021 CFGTECHSOLUTIONS SRL CFG TRANS

3 M 2021 03247 21/04/2021 CIS REAL EVOLUTION SRL KRAFT 13 OPEN CUISINE &
BEERHOUSE

4 M 2021 03248 21/04/2021 CIS REAL EVOLUTION SRL UNDA open possibilities

5 M 2021 03249 21/04/2021 WEBDEX SRL WEBDEX

6 M 2021 03250 21/04/2021 RYADALY SRL eR D L

7 M 2021 03251 21/04/2021 S.C. VABON SRL VABON

8 M 2021 03252 21/04/2021 ARHICONSTRUCT SRL DEUS

9 M 2021 03253 21/04/2021 LAURA CRISTINA BOGDAN
EDWARD BOGDAN

HIKING ROMANIA FROM THE
WILD TO THE PEOPLE

10 M 2021 03254 21/04/2021 IOSIF BALINT B DR. BALINT ArtroWell

11 M 2021 03255 21/04/2021 BLACKWATER SISTEM SRL Black WATER SISTEM

12 M 2021 03256 21/04/2021 COMBIVRA FOCSANI SA JARIŞTEA

13 M 2021 03257 21/04/2021 STERISACO SRL
A&D PROMO DISTRIBUTION
SRL

trasabil

14 M 2021 03259 21/04/2021 ZELLERI BRAND S.R.L. ZELLÉRI

15 M 2021 03261 21/04/2021 CARMEN NICOLETA BREBAN
CIRTIU

SIKARIO DENTAL

16 M 2021 03262 21/04/2021 TONYO EVENTS & MORE SRL CIORBĂRIA LUI ANTONIO

17 M 2021 03263 21/04/2021 MORAD IBRAHIM Vinars de Huși Dimitrie

18 M 2021 03264 21/04/2021 M&M INVESTMENT BAND SRL SPORTIPS

19 M 2021 03265 21/04/2021 GHEORGHE D. ELENA-
DANIELA PFA

Daniela Gheorghe

20 M 2021 03266 21/04/2021 SANO VITA SRL SanoVita MÜSLI IMUNOPLUS

21 M 2021 03267 21/04/2021 STELIAN-ION DODOI STELIAN

22 M 2021 03268 21/04/2021 DOINA-BIANCA RADULESCU Project 85 Automotive

23 M 2021 03269 21/04/2021 ŞTEFAN BĂRBULESCU PUŞCĂLUPI

24 M 2021 03270 21/04/2021 SANO VITA SRL SanoVita ROYAL MIX

25 M 2021 03271 21/04/2021 SANO VITA SRL SanoVita TROPICAL MIX

26 M 2021 03272 21/04/2021 SANO VITA SRL SanoVita VARIETY MIX
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
27 M 2021 03273 21/04/2021 SANO VITA SRL SanoVita FRUIT SHOW

28 M 2021 03274 21/04/2021 SANO VITA SRL SanoVita FUN MIX

29 M 2021 03275 21/04/2021 ANDREI - VICTOR STAN
GYORGY BABA

HUGG

30 M 2021 03276 21/04/2021 ŞTEFAN BĂRBULESCU POPPER

31 M 2021 03277 21/04/2021 ORIGINAL TEAM SRL ERVIN

32 M 2021 03278 21/04/2021 REZERVIO SRL Rezervio

33 M 2021 03279 21/04/2021 ANDREEA DOS SANTOS-
MONTEIRO

HEALTHY LAB Shape your Body

34 M 2021 03280 21/04/2021 ANDREEA DOS SANTOS-
MONTEIRO

Shapes by Healthy Lab



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
21/04/2021

(210) M 2021 03186
(151) 21/04/2021
(732) CASPIAN CHIM SRL, BDUL.

MIHAIL KOGĂLNICEANU NR.
85, BL. 85, SC.B, ET. 2, AP.15,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.24; 26.11.13; 29.01.01;
29.01.04

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

clase:
4. Ulei lubrifiant pe bază de silicon (ulei silikon).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a următoarelor
produse: aditv de ulei, lichid de frână, unsoare,
lubrifianţi, curele, silicon universal şi garnituri
(spray degripant, contact, disc de frână, curăţire
carburator, dezaburire, silicon de bord, odorizant
auto, soluţie pentru parbriz, antigel, filtre de ulei,
aer, combustibili, platină, bujii, becuri, vopsea
auto, aditiv de combustibil, aluminium cleaner
jante, cement de eşapament, covoraş auto,
interior cleaner, leather cleaner piele, motor
cleaner exterior, pastă pentru curăţarea mâinilor,
shapoo auto, sol. chedere guard, sol. curăţare
de bord, sol. negrese cauciuc, soluţie curăţat
de injectoare B+D, soluţie curăţat de radiator,
soluţie curăţat de urme insecte, soluţie curăţat
etanşare radiator, soluţie curăţat geamuri, soluţie
eliminare gheţă, soluţie fixare de şuruburi, soluţie
deyaburire ploaie, soluţie polish de caroserie,
spray curăţare injectoare, spray umflare cauciuc,
spray vopsea uz general, spumă curăţat
tapiserie, stingător de foc auto, textil cleaner,
burete, ulei silikon cu burete ultrastrălucire, ulei
silikon trans cu burete ultralucios (cu excepţia
transportului lor), permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod.

───────

(210) M 2021 03246
(151) 21/04/2021
(732) CFGTECHSOLUTIONS SRL,

STR. JANDARMERIEI SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

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

clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.

───────

(210) M 2021 03247
(151) 21/04/2021
(732) CIS REAL EVOLUTION SRL, SOS.

STRAULESTI NR. 4, ÎN IMOBILUL
CLADIRE RESTAURANT, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

KRAFT 13 OPEN
CUISINE & BEERHOUSE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

Caspian
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(210) M 2021 03248
(151) 21/04/2021
(732) CIS REAL EVOLUTION SRL, SOS.

STRAULESTI NR. 4, ÎN IMOBILUL
CLADIRE RESTAURANT, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

UNDA open possibilities

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
7614C)

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte și
pentru acoperirea capului.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane și animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2021 03249
(151) 21/04/2021
(732) WEBDEX SRL, STR. RAZOARE

NR. 203, JUDETUL CLUJ,
FLORESTI, 407280, CLUJ,
ROMANIA

(540)
WEBDEX

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.

───────

(210) M 2021 03250
(151) 21/04/2021
(732) RYADALY SRL, STR. GEN

EREMIA GRIGORESCU NR 596,
JUD. GALAŢI, IVESTI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)
eR D L

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

9. Suporturi de mouse.
10. Echipament pentru exerciții fizice.
11. Aparate de iluminat și reflectoare.
16. Materiale pentru artişti și mijloace pentru
decorare și artă.

───────
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(210) M 2021 03251
(151) 21/04/2021
(732) S.C. VABON SRL, STR.

OBORULUI, NR. 13, JUD. SATU
MARE, CAREI, 455100, SATU
MARE, ROMANIA

(540)
VABON

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

37. Construcții și demolări de clădiri.
39. Transport.
42. Servicii de proiectare.

───────

(210) M 2021 03252
(151) 21/04/2021
(732) ARHICONSTRUCT SRL, STR.

BUNA VESTIRE 8, JUD. IAŞI, IASI,
700455, IAȘI, ROMANIA

(540)

DEUS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 26.01.01;
01.15.03; 25.01.25

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

12. Automobile.
───────

(210) M 2021 03253
(151) 21/04/2021
(732) LAURA CRISTINA BOGDAN,

STR. FANTANELE, NR. 1, AP. 54,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA
EDWARD BOGDAN, STR.
SOPORULUI, NR. 8A, BL. A2,
SC. 2, AP. 124, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

HIKING ROMANIA FROM
THE WILD TO THE PEOPLE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.01.01; 26.01.16; 05.01.10

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte
şi pentru acoperirea capului, pantaloni
de drumeție, încălțăminte pentru drumeții,
echipament sportiv, echipament de gimnastică,
ghete de pescuit, ghete pentru pescuit,
geci de pescuit, încălțăminte pentru pescuit,
cizme impermeabile pentru pescuit, cizme de
cauciuc pentru pescuit, articole care servesc
la acoperirea capului pentru pescuit, hanorace
sport, bluze sport, ghete sport, jachete sport,
pantaloni sport, sacouri sport, bustiere sport,
șepci sportive, pantaloni sportivi, maiouri
sportive, pantofi de sport, încălțăminte pentru
sport, încălțăminte de sport, șosete pentru sport,
pantaloni de sport, îmbrăcăminte pentru sport,
treninguri (pentru sport), cămăși stil sport, șorturi
pentru sport, pantofi de sport, încălțăminte de
sport, maiouri pentru sport, pantaloni scurți
pentru sport, pantofi de alergat, maiouri de
alergare, încălțăminte pentru alergare, pantofi
de alergat cu crampoane, tricouri pentru fotbal,
tricouri de fotbal, încălțăminte de fotbal, pantofi
de fotbal, ghete de fotbal, benzi pentru
încheietura mâinii, benzi antiperspirante pentru
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încheietură, benzi absorbante de purtat pe cap,
stihare (alba), ghete, şorţuri (îmbrăcăminte),
cravate ascot, pantaloni pentru bebeluşi (lenjerie
de corp), bandane (fulare), sandale de baie,
papuci de baie, halate de baie, căşti de baie,
slipuri de baie / pantaloni scurţi de baie,
costume de baie, îmbrăcăminte pentru plajă,
pantofi pentru plajă, curele (îmbrăcăminte),
berete, bavete, nu din hârtie, bavete, cu
mâneci scurte, nu din hârtie, şaluri cu pene
(articole de îmbrăcăminte de pus la gât),
corsaje (lenjerie), carâmbi pentru cizme, cizme,
cizme pentru sporturi, chiloţi tip boxeri, sutiene,
pantaloni de călărie pentru purtare, camizole,
caschete, şepci (articole pentru acoperirea
capului), feloane, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru gimnastică, îmbrăcăminte din imitaţie din
piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete, corsete (lenjerie de corp), manşoane /
manşete (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
ciclişti, gulere detaşabile, pernuţe împotriva
transpiraţiei pentru rochii, rochii, capoate,
apărători pentru urechi (îmbrăcăminte), pantofi
sau sandale din iarba esparto(espadrile), veste
de pescuit, fitinguri metalice pentru încălţăminte,
pantofi de fotbal / ghete de fotbal, saci
pentru picioare, neîncălziţi electric, încălţăminte,
carâmbi pentru încălţăminte, cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
galoşi, jartiere, burtiere, mănuşi (îmbrăcăminte),
pantofi pentru gimnastică, pelerine pentru
coafor/frizerie, cizmuliţe, cloşuri pentru pălării
(schelete), pălării, bentiţe (îmbrăcăminte),
articole de acoperit capul pentru purtare, şosete-
tălpici, protecţii de călcâi pentru încălţăminte,
tocuri, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), uniforme
de judo, rochii tip pulover / rochii tip salopetă,
uniforme de karate, chimonouri, chiloţi de damă /
chiloţi pantalonaşi, tricotaje (îmbrăcăminte),
cizme din dantelă, trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte), egări (jambiere) / jambiere,
egări (pantaloni), costume de gimnastică/balet,
uniforme oficiale, orare, mantile, costume de
bal mascat, mitre (pălării), mănuşi cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motociclişti, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eşarfe circulare pentru
gât/ protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu led-uri încorporate,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, cravate, dispozitive anti-alunecare
pentru încălţăminte, îmbrăcăminte de stradă,
salopete / combinezoane, paltoane bărbăteşti /
pardesie, îmbrăcăminte din hârtie, pălării din
hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu glugă (parka),

pelerine, mantale, jupe, batiste de buzunar,
buzunare pentru îmbrăcăminte, ponchouri,
pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, căptuşeli
de-a gata (piese de îmbrăcăminte), sandale,
sariuri, saronguri, panglici pentru purtare, eşarfe,
şaluri, plastroane pentru cămăşi, plătci de
cămăşi, cămăşi, pantofi, cămăşi cu mânecă
scurtă, căşti de duş, bocanci de schi, mănuşi
de schi, fuste, pantaloni scurţi tip fustă,
bonete, măşti de somn, papuci, furouri (lenjerie
de corp), bretele pentru susţinerea şosetelor,
şosete, branţuri, tălpi pentru încălţăminte,
ghetre / şoşoni, articole sport din jerseu,
pantofi de sport, maieuri sport, portjartiere,
ciorapi, crampoane pentru ghetele de fotbal,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare, ciorapi care absorb transpiraţia,
lenjerie de corp care absoarbe transpiraţia /
desuuri care absorb transpiraţia, flanele /
pulovere / hanorace (pulovere), body-uri (lenjerie
de corp), tricouri cu mânecă scurtă, colanţi,
bombeuri pentru încălţăminte, togi, jobene,
benzi pentru manşetele de la pantaloni /
curele pentru jambiere, pantaloni (am.), turbane,
chiloţi, lenjerie de corp/ desuuri, uniforme,
pâslari (cizme din pâslă), văluri (îmbrăcăminte),
cozoroace (articole pentru acoperirea capului),
veste / jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă.
39. Servicii de ghid turistic, servicii ale ghidelor
turistice personale, organizare de circuite
turistice cu ghid, organizare de plimbări turistice
cu ghid, organizare de vizite turistice cu ghid,
organizare de plimbări turistice cu ghid pentru
terți, servicii de vizitare a obiectivelor turistice,
ghid turistic și excursii, servicii de organizare și
ghidaj pentru circuite și vizite turistice, organizare
de excursii.

───────
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(210) M 2021 03254
(151) 21/04/2021
(732) IOSIF BALINT, STR.

CALARASILOR 65, JUD. MUREŞ,
SANCRAIU DE MURES, 547525,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

B DR. BALINT ArtroWell

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
26.11.13; 26.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
534C), portocaliu (Pantone 1585C)

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.
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.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.

───────

(210) M 2021 03255
(151) 21/04/2021
(732) BLACKWATER SISTEM SRL,

STR. ALEXANDRINA NR. 10,
LOT 1, SECTOR 1, , BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Black WATER SISTEM

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 26.11.02; 24.01.05

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

clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2021 03256
(151) 21/04/2021
(732) COMBIVRA FOCSANI SA, STR.

COTESTI 116, JUDEŢ VRANCEA,
FOCSANI, VRANCEA, ROMANIA

(540)

JARIŞTEA

(531) Clasificare Viena:
03.07.21; 03.07.24; 26.01.03; 27.05.01;
27.05.17
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

33. Băuturi spirtoase.
───────

(210) M 2021 03257
(151) 21/04/2021
(732) STERISACO SRL, STR. TIBERIU

BREDICEANU 5, AP.5, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
900236, CONSTANȚA, ROMANIA
A&D PROMO DISTRIBUTION
SRL, STR. TIBERIU BREDICEANU
NR. 5, AP.5, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANTA, 900236,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
trasabil

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

9. Software de calculator folosit ca interfață de
programare a aplicațiilor (API), înregistrat sau
descărcabil.
42. Furnizare de servicii de autentificare a
utilizatorilor printr-o tehnologie de deschidere
a unei sesiuni unice pentru aplicații software
online.

───────

(210) M 2021 03259
(151) 21/04/2021
(732) ZELLERI BRAND S.R.L., STR.

SPERANŢEI NR. 24, SPATIU
COMERCIAL 1, CAMERA 2, SC.
1, DEMISOL, SAT DUDU, JUDEŢ
ILFOV, COM. CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ZELLÉRI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 03261
(151) 21/04/2021
(732) CARMEN NICOLETA BREBAN

CIRTIU, STR. PICTORILOR, NR.
4, JUDEŢ MARAMUREŞ, BAIA
MARE, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET MIDIASEN
INNOVATIONS, CALEA TRAIAN,
4A/44, JUDEŢ MARAMUREŞ, BAIA
MARE, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

SIKARIO DENTAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 26.11.06

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

10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
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dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
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 03262
(151) 21/04/2021
(732) TONYO EVENTS & MORE SRL,

ALEEA BARAJUL LOTRU, NR. 11,
PARTER, BLOC M4A1, SCARA1,
AP. 4, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

CIORBĂRIA LUI ANTONIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 29.01.11

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri şi compoturi
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de restaurante.

───────

(210) M 2021 03263
(151) 21/04/2021
(732) MORAD IBRAHIM, SAT. EPURENI

STR. VISINULUI NR. 2, JUD.
VASLUI, COMUNA DUDA-
EPURENI, VASLUI, ROMANIA

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

(540)
Vinars de Huși Dimitrie

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

33. Băuturi distilate, băuturi spirtoase distilate
coreene (soju), băuturi spirtoase distilate din
orez (awamori), băuturi alcoolice distilate pe
bază de cereale, lichioruri, lichioruri cremă,
bitter (lichioruri), lichior de anason, lichioruri
din plante, lichior de coacăze negre, lichior
de ouă, alcoolic, lichior de ginseng roșu,
lichioruri care conțin cremă, extracte de lichioruri
spirtoase, digestive (lichioruri și spirtoase),
coniac, vodka, tequila, gin, lichioruri pe bază
de cafea, băuturi aperitive pe bază de lichior,
lichior japonez conținând extracte de plante,
lichior japonez aromatizat cu extracte de prune
japoneze, aperitive pe bază de lichior din
alcool distilat, lichior japonez aromatizat cu
extracte din ace de pin, băuturi alcoolice
spirtoase, băuturi alcoolice pre-amestecate,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
băuturi alcoolice care conțin fructe, băuturi
alcoolice aperitiv, bitter, extracte alcoolice,
esențe alcoolice, cachaça (băutură alcoolică
distilată obținută din trestia de zahăr), baijiu
(băutură chinezească din alcool distilat), rom,
whisky, amestec de whisky, whisky din malț,
băutură spirtoasă de ginseng
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), băuturi
distilate, băuturi spirtoase distilate coreene
(soju), băuturi spirtoase distilate din orez
(awamori), băuturi alcoolice distilate pe bază
de cereale, lichioruri, lichioruri cremă, bitter
(lichioruri), lichior de anason, lichioruri din
plante, lichior de coacăze negre, lichior de ouă,
alcoolic, lichior de ginseng roșu, lichioruri care
conțin cremă, extracte de lichioruri spirtoase,
digestive (lichioruri și spirtoase), coniac, vodka,
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tequila, gin, lichioruri pe bază de cafea, băuturi
aperitive pe bază de lichior, lichior japonez
conținând extracte de plante, lichior japonez
aromatizat cu extracte de prune japoneze,
aperitive pe bază de lichior din alcool distilat,
lichior japonez aromatizat cu extracte din ace
de pin, băuturi alcoolice spirtoase, băuturi
alcoolice pre-amestecate, preparate alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice
care conțin fructe, băuturi alcoolice aperitiv,
bitter, extracte alcoolice, esențe alcoolice,
cachaça (băutură alcoolică distilată obținută din
trestia de zahăr), baijiu (băutură chinezească
din alcool distilat), rom, whisky, amestec de
whisky, whisky din malț, băutură spirtoasă
de ginseng, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția
berii), băuturi distilate, băuturi spirtoase distilate
coreene (soju), băuturi spirtoase distilate din
orez (awamori), băuturi alcoolice distilate pe
bază de cereale, lichioruri, lichioruri cremă,
bitter (lichioruri), lichior de anason, lichioruri din
plante, lichior de coacăze negre, lichior de ouă,
alcoolic, lichior de ginseng roșu, lichioruri care
conțin cremă, extracte de lichioruri spirtoase,
digestive (lichioruri și spirtoase), coniac, vodka,
tequila, gin, lichioruri pe bază de cafea, băuturi
aperitive pe bază de lichior, lichior japonez
conținând extracte de plante, lichior japonez
aromatizat cu extracte de prune japoneze,
aperitive pe bază de lichior din alcool distilat,
lichior japonez aromatizat cu extracte din ace
de pin, băuturi alcoolice spirtoase, băuturi
alcoolice pre-amestecate, preparate alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice
care conțin fructe, băuturi alcoolice aperitiv,
bitter, extracte alcoolice, esențe alcoolice,
cachaça (băutură alcoolică distilată obținută din
trestia de zahăr), baijiu (băutură chinezească
din alcool distilat), rom, whisky, amestec de
whisky, whisky din malț, băutură spirtoasă de
ginseng, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), băuturi distilate, băuturi spirtoase
distilate coreene (soju), băuturi spirtoase distilate
din orez (awamori), băuturi alcoolice distilate
pe bază de cereale, lichioruri, lichioruri cremă,
bitter (lichioruri), lichior de anason, lichioruri din
plante, lichior de coacăze negre, lichior de ouă,
alcoolic, lichior de ginseng roșu, lichioruri care
conțin cremă, extracte de lichioruri spirtoase,
digestive (lichioruri și spirtoase), coniac, vodka,
tequila, gin, lichioruri pe bază de cafea, băuturi
aperitive pe bază de lichior, lichior japonez
conținând extracte de plante, lichior japonez
aromatizat cu extracte de prune japoneze,
aperitive pe bază de lichior din alcool distilat,
lichior japonez aromatizat cu extracte din ace de

pin, băuturi alcoolice spirtoase, băuturi alcoolice
pre-amestecate, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice care
conțin fructe, băuturi alcoolice aperitiv, bitter,
extracte alcoolice, esențe alcoolice, cachaça
(băutură alcoolică distilată obținută din trestia de
zahăr), baijiu (băutură chinezească din alcool
distilat), rom, whisky, amestec de whisky, whisky
din malț, băutură spirtoasă de ginseng, servicii
de aprovizionare cu băuturi alcoolice pentru terți
(achiziție de bunuri pentru alte întreprinderi),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), băuturi distilate,
băuturi spirtoase distilate coreene (soju), băuturi
spirtoase distilate din orez (awamori), băuturi
alcoolice distilate pe bază de cereale, lichioruri,
lichioruri cremă, bitter (lichioruri), lichior de
anason, lichioruri din plante, lichior de coacăze
negre, lichior de ouă, alcoolic, lichior de ginseng
roșu, lichioruri care conțin cremă, extracte
de lichioruri spirtoase, digestive (lichioruri și
spirtoase), coniac, vodka, tequila, gin, lichioruri
pe bază de cafea, băuturi aperitive pe bază
de lichior, lichior japonez conținând extracte de
plante, lichior japonez aromatizat cu extracte
de prune japoneze, aperitive pe bază de lichior
din alcool distilat, lichior japonez aromatizat
cu extracte din ace de pin, băuturi alcoolice
spirtoase, băuturi alcoolice pre-amestecate,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
băuturi alcoolice care conțin fructe, băuturi
alcoolice aperitiv, bitter, extracte alcoolice,
esențe alcoolice, cachaça (băutură alcoolică
distilată obținută din trestia de zahăr), baijiu
(băutură chinezească din alcool distilat), rom,
whisky, amestec de whisky, whisky din malț,
băutură spirtoasă de ginseng, servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția
berii), băuturi distilate, băuturi spirtoase distilate
coreene (soju), băuturi spirtoase distilate din
orez (awamori), băuturi alcoolice distilate pe
bază de cereale, lichioruri, lichioruri cremă,
bitter (lichioruri), lichior de anason, lichioruri din
plante, lichior de coacăze negre, lichior de ouă,
alcoolic, lichior de ginseng roșu, lichioruri care
conțin cremă, extracte de lichioruri spirtoase,
digestive (lichioruri și spirtoase), coniac, vodka,
tequila, gin, lichioruri pe bază de cafea, băuturi
aperitive pe bază de lichior, lichior japonez
conținând extracte de plante, lichior japonez
aromatizat cu extracte de prune japoneze,
aperitive pe bază de lichior din alcool distilat,
lichior japonez aromatizat cu extracte din ace
de pin, băuturi alcoolice spirtoase, băuturi
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alcoolice pre-amestecate, preparate alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice
care conțin fructe, băuturi alcoolice aperitiv,
bitter, extracte alcoolice, esențe alcoolice,
cachaça (băutură alcoolică distilată obținută din
trestia de zahăr), baijiu (băutură chinezească din
alcool distilat), rom, whisky, amestec de whisky,
whisky din malț, băutură spirtoasă de ginseng,
servicii de publicitate referitoare la băuturi
alcoolice (cu excepția berii), băuturi distilate,
băuturi spirtoase distilate coreene (soju), băuturi
spirtoase distilate din orez (awamori), băuturi
alcoolice distilate pe bază de cereale, lichioruri,
lichioruri cremă, bitter (lichioruri), lichior de
anason, lichioruri din plante, lichior de coacăze
negre, lichior de ouă, alcoolic, lichior de ginseng
roșu, lichioruri care conțin cremă, extracte
de lichioruri spirtoase, digestive (lichioruri și
spirtoase), coniac, vodka, tequila, gin, lichioruri
pe bază de cafea, băuturi aperitive pe bază
de lichior, lichior japonez conținând extracte de
plante, lichior japonez aromatizat cu extracte
de prune japoneze, aperitive pe bază de lichior
din alcool distilat, lichior japonez aromatizat
cu extracte din ace de pin, băuturi alcoolice
spirtoase, băuturi alcoolice pre-amestecate,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
băuturi alcoolice care conțin fructe, băuturi
alcoolice aperitiv, bitter, extracte alcoolice,
esențe alcoolice, cachaça (băutură alcoolică
distilată obținută din trestia de zahăr), baijiu
(băutură chinezească din alcool distilat), rom,
whisky, amestec de whisky, whisky din malț,
băutură spirtoasă de ginseng, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
și ridicata referitoare la băuturi alcoolice (cu
excepția berii), băuturi distilate, băuturi spirtoase
distilate coreene (soju), băuturi spirtoase distilate
din orez (awamori), băuturi alcoolice distilate
pe bază de cereale, lichioruri, lichioruri cremă,
bitter (lichioruri), lichior de anason, lichioruri din
plante, lichior de coacăze negre, lichior de ouă,
alcoolic, lichior de ginseng roșu, lichioruri care
conțin cremă, extracte de lichioruri spirtoase,
digestive (lichioruri și spirtoase), coniac, vodka,
tequila, gin, lichioruri pe bază de cafea, băuturi
aperitive pe bază de lichior, lichior japonez
conținând extracte de plante, lichior japonez
aromatizat cu extracte de prune japoneze,
aperitive pe bază de lichior din alcool distilat,
lichior japonez aromatizat cu extracte din ace
de pin, băuturi alcoolice spirtoase, băuturi
alcoolice pre-amestecate, preparate alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice
care conțin fructe, băuturi alcoolice aperitiv,
bitter, extracte alcoolice, esențe alcoolice,
cachaça (băutură alcoolică distilată obținută din
trestia de zahăr), baijiu (băutură chinezească

din alcool distilat), rom, whisky, amestec de
whisky, whisky din malț, băutură spirtoasă de
ginseng, distribuire de materiale publicitare, și
anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre, în
special pentru vânzările la distanță pe bază
de catalog, servicii de publicitate, marketing și
promovare in legatura cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), băuturi distilate, băuturi spirtoase
distilate coreene (soju), băuturi spirtoase distilate
din orez (awamori), băuturi alcoolice distilate
pe bază de cereale, lichioruri, lichioruri cremă,
bitter (lichioruri), lichior de anason, lichioruri din
plante, lichior de coacăze negre, lichior de ouă,
alcoolic, lichior de ginseng roșu, lichioruri care
conțin cremă, extracte de lichioruri spirtoase,
digestive (lichioruri și spirtoase), coniac, vodka,
tequila, gin, lichioruri pe bază de cafea, băuturi
aperitive pe bază de lichior, lichior japonez
conținând extracte de plante, lichior japonez
aromatizat cu extracte de prune japoneze,
aperitive pe bază de lichior din alcool distilat,
lichior japonez aromatizat cu extracte din ace
de pin, băuturi alcoolice spirtoase, băuturi
alcoolice pre-amestecate, preparate alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice
care conțin fructe, băuturi alcoolice aperitiv,
bitter, extracte alcoolice, esențe alcoolice,
cachaça (băutură alcoolică distilată obținută din
trestia de zahăr), baijiu (băutură chinezească din
alcool distilat), rom, whisky, amestec de whisky,
whisky din malț, băutură spirtoasă de ginseng,
gestiunea afacerilor comerciale, asistență în
afaceri, management și servicii administrative
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția
berii), băuturi distilate, băuturi spirtoase distilate
coreene (soju), băuturi spirtoase distilate din
orez (awamori), băuturi alcoolice distilate pe
bază de cereale, lichioruri, lichioruri cremă,
bitter (lichioruri), lichior de anason, lichioruri din
plante, lichior de coacăze negre, lichior de ouă,
alcoolic, lichior de ginseng roșu, lichioruri care
conțin cremă, extracte de lichioruri spirtoase,
digestive (lichioruri și spirtoase), coniac, vodka,
tequila, gin, lichioruri pe bază de cafea, băuturi
aperitive pe bază de lichior, lichior japonez
conținând extracte de plante, lichior japonez
aromatizat cu extracte de prune japoneze,
aperitive pe bază de lichior din alcool distilat,
lichior japonez aromatizat cu extracte din ace de
pin, băuturi alcoolice spirtoase, băuturi alcoolice
pre-amestecate, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice care
conțin fructe, băuturi alcoolice aperitiv, bitter,
extracte alcoolice, esențe alcoolice, cachaça
(băutură alcoolică distilată obținută din trestia de
zahăr), baijiu (băutură chinezească din alcool
distilat), rom, whisky, amestec de whisky, whisky
din malț, băutură spirtoasă de ginseng, servicii
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de gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, servicii de intermediere comercială,
servicii de comenzi online computerizate pentru
vânzarea de produse cu ridicata și cu amănuntul
referitoare la băuturi alcoolice (cu excepția
berii), băuturi distilate, băuturi spirtoase distilate
coreene (soju), băuturi spirtoase distilate din
orez (awamori), băuturi alcoolice distilate pe
bază de cereale, lichioruri, lichioruri cremă,
bitter (lichioruri), lichior de anason, lichioruri din
plante, lichior de coacăze negre, lichior de ouă,
alcoolic, lichior de ginseng roșu, lichioruri care
conțin cremă, extracte de lichioruri spirtoase,
digestive (lichioruri și spirtoase), coniac, vodka,
tequila, gin, lichioruri pe bază de cafea, băuturi
aperitive pe bază de lichior, lichior japonez
conținând extracte de plante, lichior japonez
aromatizat cu extracte de prune japoneze,
aperitive pe bază de lichior din alcool distilat,
lichior japonez aromatizat cu extracte din ace
de pin, băuturi alcoolice spirtoase, băuturi
alcoolice pre-amestecate, preparate alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice
care conțin fructe, băuturi alcoolice aperitiv,
bitter, extracte alcoolice, esențe alcoolice,
cachaça (băutură alcoolică distilată obținută din
trestia de zahăr), baijiu (băutură chinezească
din alcool distilat), rom, whisky, amestec de
whisky, whisky din malț, băutură spirtoasă de
ginseng, organizarea și coordonarea de târguri
și expoziții în scopuri publicitare, consultanță
privind conducerea întreprinderilor în sistem
de franciză, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor
să vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
al cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.

───────

(210) M 2021 03264
(151) 21/04/2021
(732) M&M INVESTMENT BAND SRL,

STRADA CODRII NEAMTULUI 5-7,
BLOC B, ETAJ 8, AP 88, SECTOR
3, BUCURESTI, 032431, ROMANIA

(540)

SPORTIPS

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.24

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative
41. Coordonare de jocuri de noroc pentru mai
mulți jucători

───────

(210) M 2021 03265
(151) 21/04/2021
(732) GHEORGHE D. ELENA-DANIELA

PFA, STR. FLORILOR NR. 11,
BLOC J1, SCARA B, ETAJ 5, AP.
501, SAT STEFANESTII DE JOS,
ILFOV, ILFOV, ROMANIA

(540)

Daniela Gheorghe

(531) Clasificare Viena:
02.03.23; 27.05.04; 27.05.13
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Efectuarea antrebnamentelor de fitness,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
predare/serviciieducaţionale/servicii de instruire,
antrenare, instruire.
44. Consiliere alimentară şi nutriţională.

───────

(210) M 2021 03266
(151) 21/04/2021
(732) SANO VITA SRL, STRADA

INDUSTRIEI, NR. 89, SAT
ULMETEL, JUD. VALCEA,
COMUNA PAUSESTI- MAGLASI,
VALCEA, ROMANIA

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

(540)

SanoVita MÜSLI IMUNOPLUS

(531) Clasificare Viena:
27.05.24

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

30. Batoane cu musli, batoane de ovaz, batoane
de cereale si batoane energizante, batoane
alimentare pe baza de cereale, batoane pe baza
de cereale ca substituti alimentari, batoane dulci,
batoane pentru gustari continand un amestec
de cereale, nuci si fructe uscate (produse de
cofetarie), batoane dulci cu susan, batoane
pe baza de grau, orez expandat, biscuiti de
orez, chipsuri de orez, produse alimentare
fabricate din orez, gustari pe baza de orez,
gustari extrudate care contin porumb, fulgi

de porumb, preparate din cereale care contin
tarate, amestecuri alimentare constand in fulgi
de cereale si fructe uscate, fulgi de cereale
uscate, quinoa prelucrata, cereale procesate,
gustari preparate continand in principal cereale
expandate, musli constand predominant din
cereale, preparate din cereale acoperite cu zahar
si miere, ceai, seminte de cereale procesate,
paste fainoase alimentare, paste uscate si
proaspete, taietei si galuste, zahar brut, drojdie,
condimente, amestecuri de condimente, faina,
gluten din grau uscat, faina de soia pentru
mancare, sare, faina de naut, preparate din
tarate pentru consum uman, biscuiti, covrigei,
napolitane, biscuiți sub formă de napolitane
sărate, biscuiți sărați condimentați, biscuiți
micști, gustări pe bază de multicereale, gustări
sărate pe bază de cereale, müsli, musli
constând predominant din cereale, gustări rapide
preparate din musli, cereale pentru micul dejun
care conțin fibre, cereale pentru micul dejun care
conțin un amestec de fructe și fibre

───────

(210) M 2021 03267
(151) 21/04/2021
(732) STELIAN-ION DODOI, STRADA

NICOLAE BĂLCESCU NR. 26,
BL. 50, SC. A, AP. 4, JUDEȚUL
PRAHOVA, MIZIL, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

STELIAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.24; 29.01.13;
26.13.25

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

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
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oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 03268
(151) 21/04/2021
(732) DOINA-BIANCA RADULESCU,

STR. NEGRU VODĂ NR. 54D,
JUDEȚUL ILFOV, SAT BRANESTI,
ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS API SRL, STR.
11 IUNIE NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROURI
A5, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Project 85 Automotive

(531) Clasificare Viena:
27.05.03

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

37. Servicii de tuning pentru motoarele
vehiculelor cu motor, fără a schimba
proprietățile acestora, servicii de tuning pentru
electromotoare și motoare de automobile, fără
a schimba proprietățile acestora, servicii de
întreținere, service, tuning și reparare de
motoare și electromotoare, fără a schimba
vreuna dintre proprietățile sale.

───────

(210) M 2021 03269
(151) 21/04/2021
(732) ŞTEFAN BĂRBULESCU, STR.

ARMATA ROMÂNĂ NR. 17,
JUDEȚUL BRAȘOV, RÂŞNOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD. DACIA
NR. 48, BL. D-10, AP. 3, JUDEȚUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)
PUŞCĂLUPI

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
───────

(210) M 2021 03270
(151) 21/04/2021
(732) SANO VITA SRL, STRADA

INDUSTRIEI NR. 89, SAT
ULMETEL, JUDEȚUL VÂLCEA,
COMUNA PAUSESTI- MAGLASI,
VALCEA, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STRADA POVERNEI NR. 7, ET 2,
APT. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SanoVita ROYAL MIX
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(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 27.05.10; 26.13.25

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

29. Batoane pe baza de fructe ca substituti
alimentari, batoane pe baza de fructe cu coaja
lemnoasa ca substituti alimentari, batoane pe
baza de nuci si seminte, batoane nutritive pe
baza de soia, gustari pe baza de fructe, gustari
pe baza de alune, gustari pe baza de fructe
uscate, gustari pe baza de legume, gustari pe
baza de porumb dulce, amestecuri de snack-
uri constand din fructe deshidratate si fructe
cu coaja lemnoasa procesate, fructe preparate,
chipsuri din fructe, fructe uscate, fructe taiate,
nuci si leguminoase prelucrate, lapte de orez,
lapte de soia, lapte de migdale, fulgi de cocos,
bauturi pe baza de lapte de cocos, lapte de
cocos, unt de cocos, seminte procesate, pateu
vegetal, unt de arahide, ulei de arahide, lapte
de arahide, arahide, boabe, ulei de floarea-
soarelui comestibil), uleiuri comestibile, fistic
preparat, alune de padure preparate, seminte de
chia alimentare prelucrate, migdale preparate,
batoane alimentare pe bază de nuci, batoane
pe baza de fructe si fructe nucifere, batoane
organice pe bază de nuci și semințe, gustări
pe bază de fructe cu coajă lemnoasă, migdale
măcinate, amestecuri de fructe uscate, produse
din fructe uscate, fructe cu coajă lemnoasă,
uscate, fructe confiate, gustări pe bază de
fructe confiate, semințe, preparate, semințe
de dovleac prelucrate, semințe de floarea
soarelui comestibile, alune prăjite, alune sărate
preparate, nuci de caju sărate.
30. Batoane cu musli, batoane de ovaz, batoane
de cereale si batoane energizante, batoane
alimentare pe baza de cereale, batoane pe
baza de cereale ca substituti alimentari, batoane
dulci din cereale, batoane pentru gustari
continand un amestec de cereale, nuci si
fructe uscate (produse de cofetarie), batoane
dulci cu susan, batoane pe baza de grâu,
orez expandat, biscuiti de orez, chipsuri de
orez, produse alimentare fabricate din orez,
gustari pe baza de orez, gustari extrudate care
contin porumb, fulgi de porumb, preparate din
cereale care contin tarate, amestecuri alimentare
constand in fulgi de cereale și fructe uscate,
fulgi de cereale uscate, quinoa prelucrata,
cereale procesate, gustari preparate continand
în principal cereale expandate, musli constand
predominant din cereale, preparate din cereale
acoperite cu zahar si miere, ceai, seminte de
cereale procesate, paste fainoase alimentare,
paste uscate si proaspete, taietei si galuste,
zahar brut, drojdie, condimente, amestecuri
de condimente, faina, gluten din grau uscat,

faina de soia pentru mancare, sare, faina de
naut, preparate din tarate pentru consum uman,
biscuiti, covrigei, napolitane, biscuiți sub formă
de napolitane sărate, biscuiți sărați condimentați,
biscuiți micști, gustări pe bază de multicereale,
gustări sărate pe bază de cereale, müsli, musli
constând predominant din cereale, gustări rapide
preparate din musli, cereale pentru micul dejun
care conțin fibre, cereale pentru micul dejun care
conțin un amestec de fructe și fibre, produse de
cofetărie pe bază de migdale, mâncăruri făcute
din cereale coapte.

───────

(210) M 2021 03271
(151) 21/04/2021
(732) SANO VITA SRL, STRADA

INDUSTRIEI NR. 89, SAT
ULMETEL, JUDEȚUL VÂLCEA,
COMUNA PAUSESTI - MAGLASI,
VALCEA, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STRADA POVERNEI NR. 7, ET 2,
APT. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SanoVita TROPICAL MIX

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 27.05.10; 26.13.25

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

29. Batoane pe baza de fructe ca substituti
alimentari, batoane pe baza de fructe cu coaja
lemnoasa ca substituti alimentari, batoane pe
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baza de nuci si seminte, batoane nutritive
pe baza de soia, gustari pe baza de fructe,
gustari pe baza de alune, gustari pe baza
de fructe uscate, gustari pe baza de legume,
gustari pe baza de porumb dulce, amestecuri
de snack-uri constand din fructe deshidratate
si fructe cu coaja lemnoasa procesate, fructe
preparate, chipsuri din fructe, fructe uscate,
fructe taiate, nuci si leguminoase prelucrate,
lapte de orez, lapte de soia, lapte de migdale,
fulgi de cocos, bauturi pe baza de lapte de
cocos, lapte de cocos, unt de cocos, seminte
procesate, pateu vegetal, unt de arahide, ulei de
arahide, lapte de arahide, arahide, boabe, ulei de
floarea-soarelui comestibil, uleiuri comestibile,
fistic preparat, alune de padure preparate,
semințe de chia alimentare prelucrate, migdale
preparate, batoane alimentare pe bază de nuci,
batoane pe baza de fructe si fructe nucifere,
batoane organice pe bază de nuci și semințe,
gustări pe bază de fructe cu coajă lemnoasă,
amestecuri de fructe uscate, produse din fructe
uscate, fructe cu coajă lemnoasă, uscate, fructe
confiate, gustări pe bază de fructe confiate,
migdale măcinate, semințe, preparate, semințe
de dovleac prelucrate, semințe de floarea
soarelui comestibile, alune prăjite, alune sărate
preparate, nuci de caju sărate.
30. Batoane cu musli, batoane de ovăz, batoane
de cereale si batoane energizante, batoane
alimentare pe baza de cereale, batoane pe baza
de cereale ca substituti alimentari, batoane dulci
pe bază de cereale, batoane pentru gustari
continand un amestec de cereale, nuci si
fructe uscate (produse de cofetarie), batoane
dulci cu susan, batoane pe bază de grau,
orez expandat, biscuiti de orez, chipsuri de
orez, produse alimentare fabricate din orez,
gustari pe baza de orez, gustari extrudate care
contin porumb, fulgi de porumb, preparate din
cereale care contin tarate, amestecuri alimentare
constand in fulgi de cereale si fructe uscate,
fulgi de cereale uscate, quinoa prelucrata,
cereale procesate, gustari preparate continand
în principal cereale expandate, musli constand
predominant din cereale, preparate din cereale
acoperite cu zahar si miere, ceai, seminte de
cereale procesate, paste fainoase alimentare,
paste uscate si proaspete, taietei si galuste,
zahar brut, drojdie, condimente, amestecuri
de condimente, faina, gluten din grau uscat,
făina de soia pentru mâncare, sare, faina de
naut, preparate din tarate pentru consum uman,
biscuiti, covrigei, napolitane, biscuiți sub formă
de napolitane sărate, biscuiți sărați condimentați,
biscuiți micști, gustări pe bază de multicereale,
gustări sărate pe bază de cereale, müsli, musli
constând predominant din cereale, gustări rapide

preparate din musli, cereale pentru micul dejun
care conțin fibre, cereale pentru micul dejun care
conțin un amestec de fructe și fibre, mâncăruri
făcute din cereale coapte.

───────

(210) M 2021 03272
(151) 21/04/2021
(732) SANO VITA SRL, STRADA

INDUSTRIEI NR. 89, JUDEȚUL
VALCEA, SAT ULMETEL, COMUNA
PAUSESTI-MAGLASI, VALCEA,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SanoVita VARIETY MIX

(531) Clasificare Viena:
05.03.14; 27.05.01; 27.05.17

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

29. Batoane pe baza de fructe ca substituti
alimentari, batoane pe baza de fructe cu coaja
lemnoasa ca substituti alimentari, batoane pe
baza de nuci si seminte, batoane nutritive pe
baza de soia, gustari pe baza de fructe, gustari
pe baza de alune, gustari pe baza de fructe
uscate, gustari pe baza de legume, gustari pe
baza de porumb dulce, amestecuri de snack-
uri constand din fructe deshidratate si fructe
cu coaja lemnoasa procesate, fructe preparate,
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chipsuri din fructe, fructe uscate, fructe taiate,
nuci si leguminoase prelucrate, lapte de orez,
lapte de soia, lapte de migdale, fulgi de cocos,
bauturi pe baza de lapte de cocos, lapte
de cocos, unt de cocos, seminte procesate,
pateu vegetal, unt de arahide, ulei de arahide,
lapte de arahide, arahide, boabe, floarea-
soarelui (ulei de - comestibil), uleiuri comestibile,
fistic preparat, alune de padure preparate,
seminte de chia alimentare prelucrate, migdale
preparate, batoane alimentare pe bază de nuci,
batoane pe baza de fructe si fructe nucifere,
batoane organice pe bază de nuci și semințe,
gustări pe bază de fructe cu coajă lemnoasă,
amestecuri de fructe uscate, produse din fructe
uscate, fructe cu coajă lemnoasă, uscate, fructe
confiate, gustări pe bază de fructe confiate,
migdale măcinate, semințe, preparate, semințe
de dovleac prelucrate, semințe de floarea
soarelui comestibile, alune prăjite, alune sărate
preparate, nuci de caju sărate.
30. Batoane cu musli, batoane de ovaz, batoane
de cereale si batoane energizante, batoane
alimentare pe baza de cereale, batoane pe baza
de cereale ca substituti alimentari, batoane dulci
pe bază de cereale, batoane pentru gustari
continand un amestec de cereale, nuci si
fructe uscate (produse de cofetarie), batoane
dulci cu susan, batoane pe baza de grau,
orez expandat, biscuiti de orez, chipsuri de
orez, produse alimentare fabricate din orez,
gustari pe baza de orez, gustari extrudate care
contin porumb, fulgi de porumb, preparate din
cereale care contin tarate, amestecuri alimentare
constand in fulgi de cereale si fructe uscate,
fulgi de cereale uscate, quinoa prelucrata,
cereale procesate, gustari preparate continand
in principal cereale expandate, musli constand
predominant din cereale, preparate din cereale
acoperite cu zahar si miere, ceai, seminte de
cereale procesate, paste fainoase alimentare,
paste uscate si proaspete, taietei si galuste,
zahar brut, drojdie, condimente, amestecuri
de condimente, faina, gluten din grau uscat,
faina de soia pentru mancare, sare, faina de
naut, preparate din tarate pentru consum uman,
biscuiti, covrigei, napolitane, biscuiți sub formă
de napolitane sărate, biscuiți sărați condimentați,
biscuiți micști, gustări pe bază de multicereale,
gustări sărate pe bază de cereale, müsli, musli
constând predominant din cereale, gustări rapide
preparate din musli, cereale pentru micul dejun
care conțin fibre, cereale pentru micul dejun care
conțin un amestec de fructe și fibre, mâncăruri
făcute din cereale coapte.

───────

(210) M 2021 03273
(151) 21/04/2021
(732) SANO VITA SRL, STRADA

INDUSTRIEI NR. 89, JUDEȚUL
VÂLCEA, SAT ULMETEL,
COMUNA PAUSESTI- MAGLASI,
VALCEA, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SanoVita FRUIT SHOW

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 27.05.01; 27.05.17

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

29. Batoane pe baza de fructe ca substituti
alimentari, batoane pe baza de fructe cu coaja
lemnoasa ca substituti alimentari, batoane pe
baza de nuci si seminte, batoane nutritive pe
baza de soia, gustari pe baza de fructe, gustari
pe baza de alune, gustari pe baza de fructe
uscate, gustari pe baza de legume, gustari pe
baza de porumb dulce, amestecuri de snack-
uri constand din fructe deshidratate si fructe
cu coaja lemnoasa procesate, fructe preparate,
chipsuri din fructe, fructe uscate, fructe taiate,
nuci si leguminoase prelucrate, lapte de orez,
lapte de soia, lapte de migdale, fulgi de cocos,
bauturi pe baza de lapte de cocos, lapte
de cocos, unt de cocos, seminte procesate,
pateu vegetal, unt de arahide, ulei de arahide,
lapte de arahide, arahide, boabe, floarea-
soarelui (ulei de - comestibil), uleiuri comestibile,
fistic preparat, alune de padure preparate,
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seminte de chia alimentare prelucrate, migdale
preparate, batoane alimentare pe bază de nuci,
batoane pe baza de fructe si fructe nucifere,
batoane organice pe bază de nuci și semințe,
gustări pe bază de fructe cu coajă lemnoasă,
amestecuri de fructe uscate, produse din fructe
uscate, fructe cu coajă lemnoasă, uscate, fructe
confiate, gustări pe bază de fructe confiate,
migdale măcinate, semințe, preparate, semințe
de dovleac prelucrate, semințe de floarea
soarelui comestibile, alune prăjite, alune sărate
preparate, nuci de caju sărate.
30. Batoane cu musli, batoane de ovaz, batoane
de cereale si batoane energizante, batoane
alimentare pe baza de cereale, batoane pe baza
de cereale ca substituti alimentari, batoane dulci
pe bază de cereale, batoane pentru gustari
continand un amestec de cereale, nuci si
fructe uscate (produse de cofetarie), batoane
dulci cu susan, batoane pe baza de grau,
orez expandat, biscuiti de orez, chipsuri de
orez, produse alimentare fabricate din orez,
gustari pe baza de orez, gustari extrudate care
contin porumb, fulgi de porumb, preparate din
cereale care contin tarate, amestecuri alimentare
constand in fulgi de cereale si fructe uscate,
fulgi de cereale uscate, quinoa prelucrata,
cereale procesate, gustari preparate continand
in principal cereale expandate, musli constand
predominant din cereale, preparate din cereale
acoperite cu zahar si miere, ceai, seminte de
cereale procesate, paste fainoase alimentare,
paste uscate si proaspete, taietei si galuste,
zahar brut, drojdie, condimente, amestecuri
de condimente, faina, gluten din grau uscat,
faina de soia pentru mancare, sare, faina de
naut, preparate din tarate pentru consum uman,
biscuiti, covrigei, napolitane, biscuiți sub formă
de napolitane sărate, biscuiți sărați condimentați,
biscuiți micști, gustări pe bază de multicereale,
gustări sărate pe bază de cereale, müsli, musli
constând predominant din cereale, gustări rapide
preparate din musli, cereale pentru micul dejun
care conțin fibre, cereale pentru micul dejun care
conțin un amestec de fructe și fibre, mâncăruri
făcute din cereale coapte.

───────

(210) M 2021 03274
(151) 21/04/2021
(732) SANO VITA SRL, STRADA

INDUSTRIEI NR. 89, JUDEȚUL
VALCEA, SAT ULMETEL, COMUNA
PAUSESTI- MAGLASI, VALCEA,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SanoVita FUN MIX

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 27.05.01; 27.05.17

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

29. Batoane pe baza de fructe ca substituti
alimentari, batoane pe baza de fructe cu coaja
lemnoasa ca substituti alimentari, batoane pe
baza de nuci si seminte, batoane nutritive pe
baza de soia, gustari pe baza de fructe, gustari
pe baza de alune, gustari pe baza de fructe
uscate, gustari pe baza de legume, gustari pe
baza de porumb dulce, amestecuri de snack-
uri constand din fructe deshidratate si fructe
cu coaja lemnoasa procesate, fructe preparate,
chipsuri din fructe, fructe uscate, fructe taiate,
nuci si leguminoase prelucrate, lapte de orez,
lapte de soia, lapte de migdale, fulgi de cocos,
bauturi pe baza de lapte de cocos, lapte
de cocos, unt de cocos, seminte procesate,
pateu vegetal, unt de arahide, ulei de arahide,
lapte de arahide, arahide, boabe, floarea-
soarelui (ulei de - comestibil), uleiuri comestibile,
fistic preparat, alune de padure preparate,
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seminte de chia alimentare prelucrate, migdale
preparate, batoane alimentare pe bază de nuci,
batoane pe baza de fructe si fructe nucifere,
batoane organice pe bază de nuci și semințe,
gustări pe bază de fructe cu coajă lemnoasă,
amestecuri de fructe uscate, produse din fructe
uscate, fructe cu coajă lemnoasă, uscate, fructe
confiate, gustări pe bază de fructe confiate,
migdale măcinate, semințe, preparate, semințe
de dovleac prelucrate, semințe de floarea
soarelui comestibile, alune prăjite, alune sărate
preparate, nuci de caju sărate.
30. Batoane cu musli, batoane de ovaz, batoane
de cereale si batoane energizante, batoane
alimentare pe baza de cereale, batoane pe baza
de cereale ca substituti alimentari, batoane dulci
pe bază de cereale, batoane pentru gustari
continand un amestec de cereale, nuci si
fructe uscate (produse de cofetarie), batoane
dulci cu susan, batoane pe baza de grau,
orez expandat, biscuiti de orez, chipsuri de
orez, produse alimentare fabricate din orez,
gustari pe baza de orez, gustari extrudate care
contin porumb, fulgi de porumb, preparate din
cereale care contin tarate, amestecuri alimentare
constand in fulgi de cereale si fructe uscate,
fulgi de cereale uscate, quinoa prelucrata,
cereale procesate, gustari preparate continand
in principal cereale expandate, musli constand
predominant din cereale, preparate din cereale
acoperite cu zahar si miere, ceai, seminte de
cereale procesate, paste fainoase alimentare,
paste uscate si proaspete, taietei si galuste,
zahar brut, drojdie, condimente, amestecuri
de condimente, faina, gluten din grau uscat,
faina de soia pentru mancare, sare, faina de
naut, preparate din tarate pentru consum uman,
biscuiti, covrigei, napolitane, biscuiți sub formă
de napolitane sărate, biscuiți sărați condimentați,
biscuiți micști, gustări pe bază de multicereale,
gustări sărate pe bază de cereale, müsli, musli
constând predominant din cereale, gustări rapide
preparate din musli, cereale pentru micul dejun
care conțin fibre, cereale pentru micul dejun care
conțin un amestec de fructe și fibre, mâncăruri
făcute din cereale coapte.

───────

(210) M 2021 03275
(151) 21/04/2021
(732) ANDREI - VICTOR STAN, STR.

DUMBRAVA NOUA NR. 26, M207,
SC. 1, ETAJ 4, AP. 14, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 052034, ROMANIA
GYORGY BABA, STR. MOLNAR
JOZSIAS NR. 62, JUDEȚUL
COVASNA, TARGU-SECUIESC,
COVASNA, ROMANIA

(540)
HUGG

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

18. Transportoare pentru animale (genți), piele
și imitații de piele, piei de animale, genți de voiaj
și de transport, umbrele şi parasolare, bastoane,
bice, harnașament și articole de șelărie, zgărzi,
lese și îmbrăcăminte pentru animale.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, spumă de mare, adăposturi și paturi
pentru animale, culcușuri pentru animale de
companie, culcușuri pentru animale de interior,
perne pentru animale de companie, cuști pentru
animale de companie, căsuțe pentru animale de
companie, paturi (culcușuri) pentru animalele de
companie.

───────

(210) M 2021 03276
(151) 21/04/2021
(732) ŞTEFAN BĂRBULESCU,

STR.ARMATA ROMÂNĂ NR.17,
JUDEȚUL BRAȘOV, RÂŞNOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD. DACIA
NR. 48, BL. D-10, AP. 3, JUDEȚUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)
POPPER

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

33. Rom, punci de rom, rom infuzat cu vitamine,
băuturi alcoolice pe bază de rom, rom din sirop
de trestie de zahăr, whisky, amestec de whisky,
whisky din malț, gin.

───────
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(210) M 2021 03277
(151) 21/04/2021
(732) ORIGINAL TEAM SRL, STR.

MIHAITA FILIPESCU, BL.50G,
AP. 25, JUD. TELEORMAN,
ALEXANDRIA, TELEORMAN,
ROMANIA

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

(540)

ERVIN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.07; 24.13.02;
29.01.02; 29.01.06; 29.01.07

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

clase:
45. Servicii funerare, servicii funerare conexe
incinerării, organizarea ceremoniilor funerare,
activităţi funerare, consiliere şi sprijin în perioada
de doliu, servicii de incinerare, servicii de
îmbălsămare, organizarea reuniunilor religioase.

───────

(210) M 2021 03278
(151) 21/04/2021
(732) REZERVIO SRL, B-DUL CHIMIEI

NR. 4, BL. C1, SC. A, ET. 2, AP. 26,
JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)
Rezervio

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

35. Servicii de intermediere comercială,
actualizarea informațiilor comerciale într-o bază
de date computerizată, furnizare de servicii
publicitare, marketing digital, promovare de
produse şi servicii pentru terți, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate, publicitate
online, servicii de promovare şi publicitate.
42. Actualizarea paginilor web pentru terți,
creare de pagini web, creare de programe de
calculator pentru prelucrarea de date, creare de
software, design și dezvoltare de software.

───────

(210) M 2021 03279
(151) 21/04/2021
(732) ANDREEA DOS SANTOS-

MONTEIRO, STR.
ALE.HERCULANE NR.11, ET.2,
AP.11, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII NR. 152, SC.B, AP.96,
JUD. CLUJ, FLOREŞTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

HEALTHY LAB
Shape your Body
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(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 26.11.11

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

9. Cărți de bucate electronice descărcabile,
publicații electronice descărcabile, podcast-uri
descărcabile, filme descărcabile, înregistrări
video descărcabile, înregistrări sonore
descărcabile, benzi desenate descărcabile,
fișiere multimedia descărcabile, broșuri
electronice descărcabile, fișiere cu imagini
descărcabile, suporturi media educative
descărcabile, cărți audio.
16. Cărţi, cărţi de bucate.
25. Echipamente sportive (imbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru practicarea sporturilor,
îmbrăcăminte fitness, îmbrăcăminte pentru
sport, echipament sportiv, treninguri (pentru
sport), hanorace sport, pantaloni de sport,
șorturi pentru sport, pantaloni sport, pantaloni
sportivi, colanti fitness, geci sport, jachete
sport, bluze sport, tricouri sport, maiouri pentru
sport, bustiere sport, topuri și sutiene sport,
bentiţe pentru cap, jachete care sunt articole
de îmbrăcăminte sport, cămăși matlasate de uz
sportiv, pantaloni matlasați de uz sportiv, fuste
sport, rochii sport, haine de ținută informală
(casual), haine de stradă., centuri, corsete,
veste, tricouri, colanți. îmbrăcăminte pentru
bărbaţi, femei şi copii. îmbrăcăminte pentru copii,
articole de îmbrăcăminte pentru copii.
28. Articole de gimnatică şi de sport, accesorii
de fitness, echipamente pentru sport, aparate de
interior pentru fitness.
30. Prăjituri, tarte şi biscuiţi (prăjiturele), batoane
din cereale şi batoane energizante, batoane
musli, constând în principal din nuci, fructe
uscate, semințe de cereale prelucrate, ciocolată
și produse din ciocolată, paine şi preparte din
cereale, sosuri.
35. Publicitate, servicii de promovare, servicii
de publicitate, marketing și promovare,
servicii de management comercial, administraţie
comercială oferită on-line dintr-o bază de date pe
calculator sau pe internet, servicii publicitare şi
de promovare şi servicii de informare referitoare
la acestea, furnizate on-line dintr-o bază de
date de calculatoare sau pe internet, compilare
de reclame pentru pagini web pe internet,
furnizare de spaţiu pe site-uri web pentru
promovare de produse şi servicii, servicii de
administrare a afacerilor, servicii de administrare
a afacerilor pentru organizare de vânzări prin
internet, organizarea, utilizarea si monitorizarea
programelor de fidelitate si loialitate, închiriere de
spaţiu publicitar pe internet, servicii de publicitate

furnizate pe internet, promovare, publicitate şi
marketing pentru pagini web online, vânzare
de spaţii publicitare tip banner în aplicaţii şi
pe site-uri web, realizare de înregistrări video
în scopuri publicitare, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin mijloacele de media
social, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, servicii de comunicare
cu ajutorul bloggerilor, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, consiliere cu privire la produse
de consum, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informați despre
produse de larg consum prin internet, strângerea
la un loc în avantajul terților a produselor diverse
din producție proprie și a unor terți, (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienților să le
vadă și să le achizițoneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul și/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, servicii
de magazin fizic sau on-line de comerț cu
amănuntul și/sau cu ridicata, servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet și livrare la domiciliu.
41. Publicarea on-line a cărţilor electronice,
furnizarea on-line de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea on-line de imagini
video, nedescărcabile, publicarea cărţilor,
instruire practică (demonstraţii), transfer de
know-how (instruire), cursuri de nutriţie
(nemedicinale), organizare de cursuri de nutriţie,
organizare de cursuri de formare online cu
privire la alimentaţie, cursuri de dezvoltare
personala, instruire cu privire la dezvoltarea
personaal, furnizare de cursuri de instruire în
dezvoltarea personala, educaţie şi divertisment,
servicii de antrenamente de sport şi fitness,
educaţie fizică, cursuri de educaţie fizică
(instruire), servicii furnizate de către cluburile
de fitness, furnizare de instalaţii pentru săli
de sport, organizare de demonstraţii sportive,
furnizare de servicii de săli şi cluburi de
sport, servicii de antrenament sportiv, organizare
de evenimente sportive, competiţii şi turnee
sportive, instruire şi educaţie cu privire la
sport, antrenamente cu greutăţi, body-building,
gimnastică aerobică, exerciţii fizice, reabilitare
fizică, dietă, alimentaţie, concursuri de aerobic,
coordonarea antrenamentelor de fitness, cursuri
de instruire privind menţinerea formei fizice,
servicii de consiliere pentru menţinerea condiţiei
fizice, furnizarea de echipamente şi de cursuri
de pregătire în domeniul exerciţiilor fizice,
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rezervare de instalaţii pentru activităţi fizice,
furnizarea de instalaţii pentru exerciţii fizice
în grup, coaching sportiv, servicii ale unui
antrenor personal (fitness), sport și fitness,
cursuri de fitness aerian (aerial fitness), pregătire
în domeniul fitnessului, servicii sportive și
de fitness, servicii ale cluburilor de fitness,
administrare de centre de fitness, consultanță
în materie de fitness, antrenamente pentru
sănătate și de fitness, servicii oferite de centrele
de fitness, servicii de formare în domeniul
fitnessului, furnizare de servicii educaționale
referitoare la fitness, servicii de pregătire pentru
menținerea condiției fizice (fitness), furnizarea
de instalații pentru fitness și exerciții fizice,
servicii de consiliere pentru menținerea condiției
fizice (fitness), servicii ale cluburilor de sănătate
(sănătate și fitness), furnizare de informații cu
privire la domeniul fitness-ului prin intermediul
unui portal online, cursuri de instruire privind
sănătatea, formare privind sănătatea și starea
de bine, educație cu privire la sănătatea
fizică, antrenamente sportive, cursuri de nutriție
(nemedicale), organizare de cursuri de nutriție,
servicii educative în domeniul nutriției, servicii de
educație în materie de nutriție.

───────

(210) M 2021 03280
(151) 21/04/2021
(732) ANDREEA DOS SANTOS-

MONTEIRO, STR.
ALE.HERCULANE NR.11, ET.2,
AP.11, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII NR. 152, SC.B AP.96,
JUD. CLUJ, FLOREŞTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)
Shapes by Healthy Lab

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

41. Publicarea on-line a cărţilor electronice,
furnizarea on-line de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea on-line de imagini
video, nedescărcabile, publicarea cărţilor,
instruire practică (demonstraţii), transfer de
know-how (instruire), cursuri de nutriţie
(nemedicinale), organizare de cursuri de nutriţie,
organizare de cursuri de formare online cu

privire la alimentaţie, cursuri de dezvoltare
personala, instruire cu privire la dezvoltarea
personala, furnizare de cursuri de instruire în
dezvoltarea personala,educaţie şi divertisment,
servicii de antrenamente de sport şi fitness,
educaţie fizică, cursuri de educaţie fizică
(instruire), servicii furnizate de către cluburile
de fitness, furnizare de instalaţii pentru săli
de sport, organizare de demonstraţii sportive,
furnizare de servicii de săli şi cluburi de
sport, servicii de antrenament sportiv, organizare
de evenimente sportive, competiţii şi turnee
sportive, instruire şi educaţie cu privire la
sport, antrenamente cu greutăţi, body-building,
gimnastică aerobică, exerciţii fizice, reabilitare
fizică, dietă, alimentaţie, concursuri de aerobic,
coordonarea antrenamentelor de fitness, cursuri
de instruire privind menţinerea formei fizice,
servicii de consiliere pentru menţinerea condiţiei
fizice, furnizarea de echipamente şi de cursuri
de pregătire în domeniul exerciţiilor fizice,
rezervare de instalaţii pentru activităţi fizice,
furnizarea de instalaţii pentru exerciţii fizice
în grup, coaching sportiv, servicii ale unui
antrenor personal (fitness), sport și fitness,
cursuri de fitness aerian (aerial fitness), pregătire
în domeniul fitnessului, servicii sportive și
de fitness, servicii ale cluburilor de fitness,
administrare de centre de fitness, consultanță
în materie de fitness, antrenamente pentru
sănătate și de fitness, servicii oferite de centrele
de fitness, servicii de formare în domeniul
fitnessului, furnizare de servicii educaționale
referitoare la fitness, servicii de pregătire pentru
menținerea condiției fizice (fitness), furnizarea
de instalații pentru fitness și exerciții fizice,
servicii de consiliere pentru menținerea condiției
fizice (fitness), servicii ale cluburilor de sănătate
(sănătate și fitness), furnizare de informații cu
privire la domeniul fitness-ului prin intermediul
unui portal online, cursuri de instruire privind
sănătatea, formare privind sănătatea și starea
de bine, educație cu privire la sănătatea
fizică, antrenamente sportive, cursuri de nutriție
(nemedicale), organizare de cursuri de nutriție,
servicii educative în domeniul nutriției, servicii de
educație în materie de nutriție.
44. Consultanță pe internet în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, furnizare de informații
în materie de frumusețe, îngrijiri de igienă
și frumusețe, furnizare de informații despre
consiliere în domeniul dieteticii și alimentației,
furnizare de informații despre suplimente
dietetice și nutritive, consultanță profesională în
materie de nutriție, consultanță privind îngrijirea
sănătății, servicii de igienă și de îngrijire a
frumuseții pentru oameni sau animale. servicii
de dietetică (servicii medicale), consultații privind
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orientare dietetică și nutrițională, servicii prestate
de dieteticieni (servicii medicale), servicii
consultative în domeniul dieteticii, furnizare
de informații despre consiliere în domeniul
dieteticii și alimentației, servicii de consiliere
și consultanță în domeniul nutriției, consultanță
în domeniul nutriției și al dietelor, furnizare
de informații referitoare la nutritie, servicii
de consultanță legate de nutritie, consultanță
profesională în materie de nutritie, consiliere
legată de nutritie, consultanță în nutritie,
consiliere în materie de sănătate, consultanță
profesională în materie de sănătate, furnizare
de informații în materie de sănătate, servicii de
informare și consiliere cu privire la sănătate.

───────



Erată 

 

Referitor la depozitul M 2021/03224, publicat în data de 

27.04.2021, se retrage de la publicare deoarece solicitantul a 

transmis cererea de retragere a cererii de marcă înainte de 

publicare. 



Erată 

 
 

 Referitor la depozitul M2021/02994, publicat în data de 

19.04.2021, dintr-o eroare materială denumirea mărcii a fost 

publicată incomplet, corect fiind „aip”. 

 

 


