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Cereri Mărci publicate în 28/10/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 07340 14/10/2021 BANCA COMERCIALĂ

ROMÂNĂ S.A.
IQ Digital BCR

2 M 2021 07342 14/10/2021 BANCA COMERCIALĂ
ROMÂNĂ S.A.

#GeorgeIQdigital

3 M 2021 07343 14/10/2021 BANCA COMERCIALĂ
ROMÂNĂ S.A.

#iqdigital

4 M 2021 07344 14/10/2021 BANCA COMERCIALĂ
ROMÂNĂ S.A.

#Georgeiqdigital

5 M 2021 07345 14/10/2021 BANCA COMERCIALĂ
ROMÂNĂ S.A.

George IQ Digital pentru
afacerea ta

6 M 2021 07398 14/10/2021 DELIHEMP SRL ALIHEMP

7 M 2021 07399 14/10/2021 CĂTĂLIN LUNGU ZADA NATURE LOUNGE

8 M 2021 07400 14/10/2021 SC TIS FARMACEUTIC SA KERATIS

9 M 2021 07401 14/10/2021 SC TIS FARMACEUTIC SA GINOTISOL

10 M 2021 07402 14/10/2021 SC TIS FARMACEUTIC SA BIOTIS

11 M 2021 07403 14/10/2021 SC TIS FARMACEUTIC SA KETOTIS

12 M 2021 07404 14/10/2021 SC TIS FARMACEUTIC SA CICATRIZIN

13 M 2021 07405 14/10/2021 SC TIS FARMACEUTIC SA ARNIKIDS

14 M 2021 07406 14/10/2021 RGV SECURITY &
PROTECTION SRL

RGV SECURITY &
PROTECTION

15 M 2021 07407 14/10/2021 SC TIS FARMACEUTIC SA CLAVOS

16 M 2021 07408 14/10/2021 SC TIS FARMACEUTIC SA RumaTIS

17 M 2021 07409 14/10/2021 SC TIS FARMACEUTIC SA DERMOTIS

18 M 2021 07410 14/10/2021 SC TIS FARMACEUTIC SA DiabeTIS

19 M 2021 07411 14/10/2021 SC TIS FARMACEUTIC SA CafeinTIS

20 M 2021 07412 14/10/2021 TIS FARMACEUTIC SA PsoriTIS

21 M 2021 07413 14/10/2021 TIS FARMACEUTIC SA TISderm

22 M 2021 07414 14/10/2021 TIS FARMACEUTIC SA NutriTIS

23 M 2021 07415 14/10/2021 SC TIS FARMACEUTIC SA RegeTIS

24 M 2021 07416 14/10/2021 SC TIS FARMACEUTIC SA TISAICIN

25 M 2021 07417 14/10/2021 SC TIS FARMACEUTIC SA HYATISOL

26 M 2021 07418 14/10/2021 SC TIS FARMACEUTIC SA HemoplopTIS
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
27 M 2021 07419 14/10/2021 S.C. TIS FARMACEUTIC S.R.L. BiodenTIS

28 M 2021 07420 14/10/2021 S.C. TIS FARMACEUTIC S.R.L. ALFOR-T

29 M 2021 07421 14/10/2021 SC TIS FARMACEUTIC SA TISODENT

30 M 2021 07422 14/10/2021 SC TIS FARMACEUTIC SA HYAGINOL

31 M 2021 07423 14/10/2021 S.C. TIS FARMACEUTIC S.R.L. BUCOTISOL

32 M 2021 07424 14/10/2021 SC TIS FARMACEUTIC SA OtoTIS

33 M 2021 07425 14/10/2021 SC TIS FARMACEUTIC SA PlanTIS

34 M 2021 07426 14/10/2021 SC TIS FARMACEUTIC SA Tisalgin

35 M 2021 07427 14/10/2021 S.C. TIS FARMACEUTIC S.R.L. MenthoTIS

36 M 2021 07428 14/10/2021 S.C. TIS FARMACEUTIC S.R.L. SALMET T

37 M 2021 07429 14/10/2021 SC TIS FARMACEUTIC SA OroTIS

38 M 2021 07430 14/10/2021 SC TIS FARMACEUTIC SA CutaTIS

39 M 2021 07431 14/10/2021 SC TIS FARMACEUTIC SA CalmoTIS

40 M 2021 07432 14/10/2021 SC TIS FARMACEUTIC SA GliceroTIS

41 M 2021 07433 14/10/2021 SC TIS FARMACEUTIC SA LassariTIS

42 M 2021 07434 14/10/2021 SC TIS FARMACEUTIC SA BABY4YOU

43 M 2021 07435 14/10/2021 AS NATURAL EXTRACT SRL APĂ din BĂTRÂNI APĂ DE
MASĂ NECARBOGAZOASĂ

44 M 2021 07436 14/10/2021 CASA DE MONEDE ROMANIA
S.R.O.

Monetăria Regatului Dacia

45 M 2021 07437 14/10/2021 NEST DEZVOLT S.R.L. N NEST

46 M 2021 07438 14/10/2021 TIBBETT LOGISTICS
MANAGEMENT SRL

TRANS GAS Oriunde cu plăcere
By Tibbett Management

47 M 2021 07439 14/10/2021 ANYTACOOKING SRL CHOCO ZERO

48 M 2021 07440 14/10/2021 DUNA PRODESIGN SRL DUNAPRODESIGN

49 M 2021 07442 14/10/2021 ST PATRICKS VIP DECESE
SRL

ST. PATRICK'S FUNERALS

50 M 2021 07443 14/10/2021 Municipiul Craiova Dracula AdventureLand Craiova

51 M 2021 07444 14/10/2021 Municipiul Craiova Dracula Parc Craiova

52 M 2021 07445 14/10/2021 OPTOVISTA MEDICAL SRL optovista

53 M 2021 07447 14/10/2021 CORIA SOFT SRL CORIA

54 M 2021 07448 14/10/2021 PIXELOTECA SRL LeadersTalk

55 M 2021 07449 14/10/2021 CORIA SOFT RONIKI
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
56 M 2021 07450 14/10/2021 FLORIN SILVIU RADU Senses of Romania

57 M 2021 07452 14/10/2021 LILA ROSSA ENGROS SRL KR KAREMI

58 M 2021 07453 14/10/2021 GLOBAL ADYANE S.R.L. PAA - home

59 M 2021 07454 14/10/2021 LILA ROSSA ENGROS SRL loomax

60 M 2021 07455 14/10/2021 MIHAI DUMITRU Gogosherim Gogosi cu dragoste

61 M 2021 07456 14/10/2021 SONYA - OZAL S.R.L. GG GOLDEN GOLD

62 M 2021 07457 14/10/2021 FUNDATIA PRAIS PACT Planeta Albastră Contează
pe Tine! Alex D.

63 M 2021 07458 14/10/2021 FLORIAN VALERIU
SĂLĂJEANU

ASSOC

64 M 2021 07459 14/10/2021 LILA ROSSA ENGROS SRL Lila Care

65 M 2021 07460 14/10/2021 PECEF AMBIENT SRL PECEF AMBIENT

66 M 2021 07461 14/10/2021 PECEF TEHNICA SRL PECEF TEHNICA

67 M 2021 07462 14/10/2021 FLORIN CIOMAG THE DINE' Steak House

68 M 2021 07463 14/10/2021 IVAN IMPORT TRADING S.R.L. IVN SHOP

69 M 2021 07464 14/10/2021 CATALIN TUFAN T $ €

70 M 2021 07465 14/10/2021 COSMIN-ANDREI NEACSU YouStars

71 M 2021 07466 14/10/2021 FANTAZIA PR BOUTIQUE
S.R.L.

Colorhood

72 M 2021 07467 14/10/2021 BOLONYI CLARISSA
EMANUELA - ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ

IN VACANTA PE PAMANT
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(210) M 2021 07340
(151) 14/10/2021
(732) BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

S.A., CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLĂDIREA A, ETAJ 6, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 060013, ROMANIA

(540)
IQ Digital BCR

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2021 07342
(151) 14/10/2021
(732) BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

S.A., CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLĂDIREA A, ETAJ 6, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 060013, ROMANIA

(540)
#GeorgeIQdigital

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2021 07343
(151) 14/10/2021
(732) BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

S.A., CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLĂDIREA A, ETAJ 6, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 060013, ROMANIA

(540)
#iqdigital

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.

36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2021 07344
(151) 14/10/2021
(732) BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

S.A., CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLĂDIREA A, ETAJ 6, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 060013, ROMANIA

(540)
#Georgeiqdigital

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────

(210) M 2021 07345
(151) 14/10/2021
(732) BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

S.A., CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLĂDIREA A, ETAJ 6, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 060013, ROMANIA

(540)
George IQ Digital
pentru afacerea ta

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare și afaceri
monetare.

───────
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(210) M 2021 07398
(151) 14/10/2021
(732) DELIHEMP SRL, STR. PROF I.

SIMIONESCU, NR. 10, BL. D3,
ET.1, AP. 2, JUDETUL IASI, IASI,
IAȘI, ROMANIA

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

(540)

ALIHEMP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03; 05.03.13

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

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esenţiale,
preparate de albire şi alte substanţe de spălare,
preparate de curăţare, lustruire, degresare şi
abrazive., parfumuri, uleiuri esenţiale.
5. Produse farmaceutice, substanţe şi alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
suplimente alimentare pe bază de minerale,
suplimente dietetice destinate să suplimenteze
o dietă normală sau să aibă beneficii pentru
sănătate.
30. Cafea, ceai, cacao.
34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi
trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri.
35. Publicitate, marketing, organizarea de
târguri si expozitii în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de vânzare in relatia cu
preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri, uleiuri esenţiale, cafea,

ceai, cacao, tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări
şi trabucuri, ţigări electronice şi vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri, produse farmaceutice, suplimente
alimentare pe bază de minerale si suplimentele
dietetice destinate să suplimenteze o dietă
normală sau să aibă beneficii pentru sănătate.

───────

(210) M 2021 07399
(151) 14/10/2021
(732) CĂTĂLIN LUNGU, STRADA

TATRA, NR. 12, AP. 6, JUDETUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ZADA NATURE LOUNGE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03

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

43. Servicii de cazare temporară.
───────

(210) M 2021 07400
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, ȘOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
KERATIS
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, odorizante, antiperspirante,
astrigente pentru scopuri cosmetice, balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicale, spray-
uri pentru reîmprospătarea respirației, preparate
cosmetice pentru reîmprospătarea respirației,
creme cosmetice, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, produse cosmetice pentru copii,
deodorante de uz uman, preparate cosmetice
de duș pentru igiena umană, loțiuni de păr cu
scop cosmetic, extracte de plante pentru scopuri
cosmetice, loțiuni pentru scopuri cosmetice,
geluri pentru masaj, altele decât pentru scopuri
medicale, uleiuri pentru scopuri cosmetice,
preparate cosmetice pentru protecție solară,
soluții vaginale pentru igiena personală cu scop
cosmetic.
5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanțe și alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice de uz
uman, alcool pentru scopuri farmaceutice,
antiseptice, balsamuri pentru scopuri medicale,
preparate de baie pentru scopuri medicale,
săruri de baie pentru scopuri medicale, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri medicale, remedii pentru
bătături, substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical, alimente pentru bebeluși, unguent
pentru degerături de uz farmaceutic, extracte din
plante pentru scopuri medicale, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicale, imunostimulante, iod
pentru scopuri farmaceutice, fibre pentru
scopuri medicale, loțiuni pentru scopuri
farmaceutice, preparate medicale pentru
slăbit, șampoane medicamentoase, loțiuni de
păr medicamentoase, alifii pentru scopuri
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
îngrijirea pielii.

───────

(210) M 2021 07401
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, ȘOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
GINOTISOL

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, odorizante, antiperspirante,
astrigente pentru scopuri cosmetice, balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicale, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, produse cosmetice pentru curățarea și
protejarea pielii, produse cosmetice pentru copii,
deodorante de uz uman, preparate cosmetice
de duș pentru igiena umană, loțiuni de păr cu
scop cosmetic, extracte de plante pentru scopuri
cosmetice, loțiuni pentru scopuri cosmetice,
geluri pentru masaj, altele decât pentru scopuri
medicale, uleiuri pentru scopuri cosmetice,
preparate cosmetice pentru protecție solară.

───────

(210) M 2021 07402
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, ȘOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
BIOTIS

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinți nemedicinală,
odorizante, antiperspirante, astrigente pentru
scopuri cosmetice, balsamuri, altele decât
pentru scopuri medicale, spray-uri pentru
reîmprospătarea respirației, preparate pentru
reîmprospătarea respirației, creme cosmetice,
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preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii,
produse cosmetice pentru copii, geluri de albire
a dinților, deodorante de uz uman, preparate
cosmetice de duș pentru igiena umană, loțiuni
de păr cu scop cosmetic, extracte de plante
pentru scopuri cosmetice, loțiuni pentru scopuri
cosmetice, geluri pentru masaj, altele decât
pentru scopuri medicale, apă de gură, nu cea
pentru scopuri medicale, uleiuri pentru scopuri
cosmetice, preparate cosmetice pentru protecție
solară, soluții vaginale pentru igiena personală
cu scop cosmetic.
5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanțe și alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice de uz
uman, alcool pentru scopuri farmaceutice,
antiseptice, balsamuri pentru scopuri medicale,
preparate de baie pentru scopuri medicale,
săruri de baie pentru scopuri medicale, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri medicale, remedii pentru
bătături, substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical, alimente pentru bebeluși, unguent
pentru degerături de uz farmaceutic, extracte din
plante pentru scopuri medicale, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicale, imunostimulante, iod
pentru scopuri farmaceutice, fibre pentru
scopuri medicale, loțiuni pentru scopuri
farmaceutice, preparate medicale pentru
slăbit, șampoane medicamentoase, loțiuni
de păr medicamentoase, medicamente de
uz stomatologic, pastă de dinți medicinală,
medicamente de uz uman, mentă pentru scopuri
farmaceutice, suplimente nutritive, alifii pentru
scopuri farmaceutice, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, suplimente dietetice pe
bază de polen, suplimente dietetice pe bază de
propolis, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
loțiuni pentru spălături vaginale de uz medical.

───────

(210) M 2021 07403
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, ȘOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
KETOTIS

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

5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanțe și alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice de uz
uman, alcool pentru scopuri farmaceutice,
antiseptice, balsamuri pentru scopuri medicale,
preparate de baie pentru scopuri medicale,
săruri de baie pentru scopuri medicale, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri medicale, remedii pentru
bătături, substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical, alimente pentru bebeluși, unguent
pentru degerături de uz farmaceutic, creme
cicatrizante, extracte din plante pentru scopuri
medicale, ceaiuri din plante pentru scopuri
medicale, imunostimulante, iod pentru scopuri
farmaceutice, fibre pentru scopuri medicale,
loțiuni pentru scopuri farmaceutice, preparate
medicale pentru slăbit, șampoane medicinale,
loțiuni de păr medicamentoase, medicamente
de uz stomatologic, pastă de dinți medicinală,
medicamente de uz uman, mentă pentru scopuri
farmaceutice, suplimente nutritive, alifii pentru
scopuri farmaceutice, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, suplimente dietetice pe
bază de polen, suplimente dietetice pe bază de
propolis, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
loțiuni pentru spălături vaginale de uz medical.

───────

(210) M 2021 07404
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, ȘOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
CICATRIZIN

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinți nemedicinală,
odorizante, antiperspirante, astrigente pentru
scopuri cosmetice, balsamuri, altele decât
pentru scopuri medicale, spray-uri pentru
reîmprospătarea respirației, preparate pentru
reîmprospătarea respirației, creme cosmetice,
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii,
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produse cosmetice pentru copii, geluri de albire
a dinților, deodorante de uz uman, preparate
cosmetice de duș pentru igiena umană, loțiuni
de păr cu scop cosmetic, extracte de plante
pentru scopuri cosmetice, loțiuni pentru scopuri
cosmetice, geluri pentru masaj, altele decât
pentru scopuri medicale, apă de gură, nu cea
pentru scopuri medicale, uleiuri pentru scopuri
cosmetice, preparate cosmetice pentru protecție
solară, soluții vaginale pentru igiena personală
cu scop cosmetic.
5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanțe și alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice de uz
uman, alcool pentru scopuri farmaceutice,
antiseptice, balsamuri pentru scopuri medicale,
preparate de baie pentru scopuri medicale,
săruri de baie pentru scopuri medicale,
preparate chimice pentru scopuri farmaceutice,
preparate chimice pentru scopuri medicale,
remedii pentru bătături, substanțe dietetice
adaptate pentru uz medical, alimente pentru
bebeluși, unguent pentru degerături de uz
farmaceutic, creme cicatrizante, extracte din
plante pentru scopuri medicale, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicale, imunostimulante, iod
pentru scopuri farmaceutice, fibre pentru
scopuri medicale, loțiuni pentru scopuri
farmaceutice, preparate medicale pentru
slăbit, șampoane medicamentoase, loțiuni
de păr medicamentoase, medicamente de
uz stomatologic, pastă de dinți medicinală,
medicamente de uz uman, mentă pentru scopuri
farmaceutice, suplimente nutritive, alifii pentru
scopuri farmaceutice, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, suplimente dietetice pe
bază de polen, suplimente dietetice pe bază de
propolis, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
loțiuni pentru spălături vaginale de uz medical.

───────

(210) M 2021 07405
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, ȘOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
ARNIKIDS

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinți nemedicinală,
odorizante, antiperspirante, astrigente pentru
scopuri cosmetice, balsamuri, altele decât
pentru scopuri medicale, spray-uri pentru
reîmprospătarea respirației, preparate pentru
reîmprospătarea respirației, creme cosmetice,
unguente cosmetice pentru copii, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice pentru copii, geluri de albire a
dinților, pastă de dinți, deodorante de uz uman,
preparate cosmetice de duș pentru igiena
umană, loțiuni de păr cu scop cosmetic, extracte
de plante pentru scopuri cosmetice, loțiuni pentru
scopuri cosmetice, geluri pentru masaj, altele
decât pentru scopuri medicale, apă de gură,
nu cea pentru scopuri medicale, uleiuri pentru
scopuri cosmetice, preparate cosmetice pentru
protecție solară.

───────

(210) M 2021 07406
(151) 14/10/2021
(732) RGV SECURITY & PROTECTION

SRL, STR. POMPIERILOR NR. 29,
JUDETUL CALARASI, CALARASI,
910002, CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

RGV SECURITY
& PROTECTION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 24.01.13

(591) Culori revendicate:galben (RAL 1016),
albastru

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

45. Servicii de pază.
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───────

(210) M 2021 07407
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, ȘOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
CLAVOS

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, odorizante, antiperspirante,
astrigente pentru scopuri cosmetice, balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicale, spray-
uri pentru reîmprospătarea respirației, preparate
cosmetice pentru reîmprospătarea respirației,
creme cosmetice, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, produse cosmetice pentru copii,
deodorante de uz uman, preparate cosmetice
de duș pentru igiena umană, extracte de plante
pentru scopuri cosmetice, loțiuni pentru scopuri
cosmetice, geluri pentru masaj, altele decât
pentru scopuri medicale, uleiuri pentru scopuri
cosmetice, preparate cosmetice pentru protecție
solară.

───────

(210) M 2021 07408
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, ȘOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
RumaTIS

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

3. Preparate cosmetice și articole de
toaletă nemedicinale, astrigente pentru scopuri
cosmetice, balsamuri, altele decât pentru

scopuri medicale, creme și unguente cosmetice,
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii,
preparate cosmetice de dus pentru igiena
umană, extracte de plante pentru scopuri
cosmetice, loțiuni pentru scopuri cosmetice,
geluri pentru masaj, altele decât pentru scopuri
medicale, uleiuri pentru scopuri cosmetice.
5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanțe și alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
de uz uman, alcool pentru scopuri
farmaceutice, antiseptice, balsamuri pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri medicale, extracte din plante pentru
scopuri medicale, loțiuni pentru scopuri
farmaceutice, medicamente de uz uman, mentă
pentru scopuri farmaceutice.

───────

(210) M 2021 07409
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, SOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

DERMOTIS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, odorizante, antiperspirante,
astrigente pentru scopuri cosmetice, balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicale, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, produse cosmetice pentru copii,
deodorante de uz uman, preparate cosmetice
de duș pentru igiena umană, extracte de plante
pentru scopuri cosmetice, loțiuni pentru scopuri
cosmetice, geluri pentru masaj, altele decât
pentru scopuri medicale, uleiuri pentru scopuri
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cosmetice, preparate cosmetice pentru protecție
solară.

───────

(210) M 2021 07410
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, ȘOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
DiabeTIS

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, odorizante, antiperspirante,
astrigente pentru scopuri cosmetice, balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicale, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, produse cosmetice pentru copii,
deodorante de uz uman, preparate cosmetice
de duș pentru igiena umană, loțiuni de păr cu
scop cosmetic, extracte de plante pentru scopuri
cosmetice, loțiuni pentru scopuri cosmetice,
geluri pentru masaj, altele decât pentru scopuri
medicale, uleiuri pentru scopuri cosmetice,
preparate cosmetice pentru protecție solară.

───────

(210) M 2021 07411
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, ȘOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
CafeinTIS

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

3. Preparate cosmetice și articole de
toaletă nemedicinale, pastă de dinți
nemedicinală, odorizante, antiperspirante,

astrigente pentru scopuri cosmetice, balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicale, spray-
uri pentru reîmprospătarea respirației, preparate
cosmetice pentru reîmprospătarea respirației,
creme cosmetice, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, produse cosmetice pentru copii,
geluri de albire a dinților, pastă de dinți,
deodorante de uz uman, preparate cosmetice
de duș pentru igiena umană, loțiuni de păr cu
scop cosmetic, extracte de plante pentru scopuri
cosmetice, loțiuni pentru scopuri cosmetice,
geluri pentru masaj, altele decât pentru scopuri
medicale, apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, uleiuri pentru scopuri cosmetice,
preparate cosmetice pentru protecție solară,
soluții vaginale pentru igiena personală cu scop
cosmetic.

───────

(210) M 2021 07412
(151) 14/10/2021
(732) TIS FARMACEUTIC SA, STR.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 7000, ROMANIA

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

(540)
PsoriTIS

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, produse cosmetice, în special
săpunuri, cremă de corp, loțiuni de păr și
șampon care conțin bacterii de acid lactic și/
sau bifidobacterii destinate utilizării la prevenirea
sau la tratamentul bolilor de piele, dermatitei,
eczemelor, alergiilor, bolilor inflamatorii ale pielii,
psoriazisului, produse de parfumerie și uleiuri
esențiale, odorizante, antiperspirante, astrigente
pentru scopuri cosmetice, balsamuri, altele decât
pentru scopuri medicale, creme cosmetice,
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii și
a părului, produse cosmetice pentru copii,
deodorante de uz uman, preparate cosmetice
de duș pentru igiena umană, loțiuni de păr cu
scop cosmetic, extracte de plante pentru scopuri
cosmetice, loțiuni pentru scopuri cosmetice,
geluri pentru masaj, altele decât pentru scopuri
medicale, preparate cosmetice pentru protecție
solară.
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───────

(210) M 2021 07413
(151) 14/10/2021
(732) TIS FARMACEUTIC SA, STR.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 7000, ROMANIA

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

(540)
TISderm

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, odorizante, antiperspirante,
astrigente pentru scopuri cosmetice, balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicale, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, produse cosmetice pentru copii,
deodorante de uz uman, preparate cosmetice
de dus pentru igiena umană, loțiuni de păr cu
scop cosmetic, extracte de plante pentru scopuri
cosmetice, loțiuni pentru scopuri cosmetice,
geluri pentru masaj, altele decât pentru scopuri
medicale, uleiuri pentru scopuri cosmetice,
preparate cosmetice pentru protecție solară.

───────

(210) M 2021 07414
(151) 14/10/2021
(732) TIS FARMACEUTIC SA, STR.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 7000, ROMANIA

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

(540)
NutriTIS

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, odorizante, antiperspirante,
astrigente pentru scopuri cosmetice, balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicale, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea

pielii și a părului, produse cosmetice pentru
copii, geluri de albire a dinților, pastă de dinți,
deodorante de uz uman, preparate cosmetice
de dus pentru igiena umană, loțiuni de păr
pentru scopuri cosmetice, extracte de plante
pentru scopuri cosmetice, loțiuni pentru scopuri
cosmetice, geluri pentru masaj, altele decât
pentru scopuri medicale, uleiuri pentru scopuri
cosmetice, preparate cosmetice pentru protecție
solară.

───────

(210) M 2021 07415
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, SOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
RegeTIS

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, produse pentru îngrijirea unghiilor,
astringente pentru scopuri cosmetice, balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicale: creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, produse cosmetice pentru copii,
deodorante de uz uman, preparate cosmetice
de duș pentru igienă umană, loțiuni de păr
pentru scopuri cosmetice: extracte de plante
pentru scopuri cosmetice, loțiuni pentru scopuri
cosmetice, geluri pentru masaj, altele decât
pentru scopuri medicale, uleiuri pentru scopuri
cosmetice, preparate cosmetice pentru protecţie
solară.

───────
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(210) M 2021 07416
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, SOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
TISAICIN

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

3. Preparate cosmetice și articole de
toaletă nemedicinale, pastă de dinți
nemedicinală, odorizante, antiperspirante,
astringente pentru scopuri cosmetice, balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicale, spray-
uri pentru reîmprospătarea respiraţiei, preparate
cosmetice pentru reîmprospătarea respiraţiei,
creme și unguente cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice pentru copii, geluri de albire a
dinţilor, pastă de dinți, deodorante de uz uman,
preparate cosmetice de duș pentru igienă
umană, loțiuni de păr cu scop cosmetic, extracte
de plante pentru scopuri cosmetice, loțiuni pentru
scopuri cosmetice, geluri pentru masaj, altele
decât pentru scopuri medicale, apă de gură,
nu cea pentru scopuri medicale, uleiuri pentru
scopuri cosmetice, preparate cosmetice pentru
protecţie solară, soluţii vaginale pentru igienă
personală cu scop cosmetic.

───────

(210) M 2021 07417
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, SOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
HYATISOL

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

5. Picături nazale, 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, preparate farmaceutice, medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe și alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice de uz
uman, alcool pentru scopuri farmaceutice,
antiseptice, balsamuri pentru scopuri medicale,
preparate de baie pentru scopuri medicale,
săruri de baie pentru scopuri medicale, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri medicale, remedii pentru
bătături, substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical, alimente pentru bebeluşi, unguent
pentru degerături de uz farmaceutic, extracte din
plante pentru scopuri medicale, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicale, imunostimulante, iod
pentru scopuri farmaceutice, fibre pentru
scopuri medicale, loțiuni pentru scopuri
farmaceutice, preparate medicale pentru
slăbit, șampoane medicamentoase, loțiuni de
păr medicamentoase, medicamente de uz
stomatologic, medicamente de uz uman,
mentă pentru scopuri farmaceutice, suplimente
nutritive, alifii pentru scopuri farmaceutice,
preparate farmaceutice pentru îngrijirea pielii,
preparate farmaceutice, suplimente dietetice pe
bază de polen, suplimente dietetice pe bază de
propolis, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
loțiuni pentru spălături vaginale de uz medical.

───────

(210) M 2021 07418
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, SOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
HemoplopTIS

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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5. Preparate farmaceutice, medicale, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanţe
și alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, suplimente dietetice de uz uman,
supozitoare, alcool pentru scopuri farmaceutice,
antiseptice, balsamuri pentru scopuri medicale,
preparate de baie pentru scopuri medicale,
săruri de baie pentru scopuri medicale,
preparate chimice pentru scopuri farmaceutice,
preparate chimice pentru scopuri medicale,
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical,
alimente pentru bebeluşi, unguent de uz
farmaceutic, extracte din plante pentru
scopuri medicale, ceaiuri din plante pentru
scopuri medicale, imunostimulante, iod pentru
scopuri farmaceutice, fibre pentru scopuri
medicale, loțiuni pentru scopuri farmaceutice,
șampoane medicamentoase, loțiuni de păr
medicamentoase, medicamente de uz uman,
mentă pentru scopuri farmaceutice, suplimente
nutritive, alifii pentru scopuri farmaceutice,
preparate farmaceutice pentru îngrijirea pielii,
preparate farmaceutice, suplimente dietetice pe
bază de polen, suplimente dietetice pe bază de
propolis, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
loțiuni pentru spălături vaginale de uz medical.

───────

(210) M 2021 07419
(151) 14/10/2021
(732) S.C. TIS FARMACEUTIC S.R.L.,

ȘOS. INDUSTRIILOR NR.
16, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
BiodenTIS

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

5. Preparate cosmetice și articole de
toaletă nemedicinale, pastă de dinți
nemedicinală, odorizante, antiperspirante,
astringente pentru scopuri cosmetice, balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicale, spray-
uri pentru reîmprospătarea respiraţiei, preparate
cosmetice pentru reîmprospătarea respiraţiei,
creme cosmetice, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, produse cosmetice pentru copii,
geluri de albire a dinţilor, pastă de dinți,

deodorante de uz uman, preparate cosmetice
de duș pentru igienă umană, loțiuni de păr cu
scop cosmetic, extracte de plante pentru scopuri
cosmetice, loțiuni pentru scopuri cosmetice,
geluri pentru masaj, altele decât pentru scopuri
medicale, apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, uleiuri pentru scopuri cosmetice,
preparate cosmetice pentru protecţie solară,
soluţii vaginale pentru igienă personală cu scop
cosmetic.

───────

(210) M 2021 07420
(151) 14/10/2021
(732) S.C. TIS FARMACEUTIC S.R.L.,

ȘOS. INDUSTRIILOR NR.
16, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
ALFOR-T

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, odorizante, antiperspirante,
astringente pentru scopuri cosmetice, balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicale, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, produse cosmetice pentru copii,
deodorante de uz uman, preparate cosmetice
de duș pentru igienă umană, extracte de plante
pentru scopuri cosmetice, loțiuni pentru scopuri
cosmetice, geluri pentru masaj, altele decât
pentru scopuri medicale, uleiuri pentru scopuri
cosmetice.

───────
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(210) M 2021 07421
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, ȘOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

TISODENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

3. Preparate cosmetice și articole de
toaletă nemedicinale, pastă de dinţi
nemedicinală, odorizante, antiperspirante,
astringente pentru scopuri cosmetice, balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicale, spray-
uri pentru reîmprospătarea respiraţiei, preparate
cosmetice pentru reîmprospătarea respirației,
creme cosmetice, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, produse cosmetice pentru copii,
geluri de albire a dinţilor, pastă de dinţi,
deodorante de uz uman, preparate cosmetice
de duș pentru igienă umană, loțiuni de păr cu
scop cosmetic, extracte de plante pentru scopuri
cosmetice, loțiuni pentru scopuri cosmetice,
geluri pentru masaj, altele decât pentru scopuri
medicale, apă de gură, nu pentru scopuri
medicale, uleiuri pentru scopuri cosmetice,
preparate cosmetice pentru protecţie solară.

───────

(210) M 2021 07422
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, ȘOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
HYAGINOL

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

5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe și alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice de uz
uman, antiseptice, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate de baie pentru scopuri
medicale, săruri de baie pentru scopuri medicale,
preparate chimice pentru scopuri farmaceutice,
preparate chimice pentru scopuri medicale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicale,
fibre pentru scopuri medicale, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice, medicamente de uz
uman, suplimente nutritive, alifii pentru scopuri
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
îngrijirea pielii, preparate farmaceutice, loțiuni
pentru spălături vaginale de uz medical.

───────

(210) M 2021 07423
(151) 14/10/2021
(732) S.C. TIS FARMACEUTIC S.R.L.,

ȘOS. INDUSTRIILOR NR.
16, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
BUCOTISOL

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
astringente pentru scopuri cosmetice, balsamuri,
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altele decât pentru scopuri medicale, spray-
uri pentru reîmprospătarea respiraţiei, preparate
cosmetice pentru reîmprospătarea respiraţiei,
creme cosmetice, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, produse cosmetice pentru copii,
geluri de albire a dinţilor, pastă de dinţi,
deodorante de uz uman, apă de gură, nu cea
pentru scopuri medicale.
5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe și alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice de uz
uman, alcool pentru scopuri farmaceutice,
antiseptice, glicerină boraxată, balsamuri pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri medicale, extracte din plante pentru
scopuri medicale, loțiuni pentru scopuri
farmaceutice, medicamente de uz stomatologic,
medicamente de uz uman, mentă pentru scopuri
farmaceutice.

───────

(210) M 2021 07424
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, ȘOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
OtoTIS

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

5. Picături pentru urechi, preparate farmaceutice
și medicale, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, suplimente
dietetice de uz uman, alcool pentru scopuri
farmaceutice, antiseptice, balsamuri pentru
scopuri medicale, preparate de baie pentru
scopuri medicale, săruri de baie pentru scopuri
medicale, preparate chimice pentru scopuri
farmaceutice, preparate chimice pentru scopuri
medicale, extracte din plante pentru scopuri
medicale, ceaiuri din plante pentru scopuri
medicale, iod pentru scopuri farmaceutice, fibre
pentru scopuri medicale, loțiuni pentru scopuri
farmaceutice, șampoane medicamentoase,
loțiuni de păr medicamentoase, medicamente de
uz uman, mentă pentru scopuri farmaceutice,

alifii pentru scopuri farmaceutice, preparate
farmaceutice pentru îngrijirea pielii.

───────

(210) M 2021 07425
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, ȘOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
PlanTIS

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

5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe și alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice de uz
uman, alcool pentru scopuri farmaceutice,
antiseptice, balsamuri pentru scopuri medicale,
preparate de baie pentru scopuri medicale,
preparate chimice pentru scopuri farmaceutice,
preparate chimice pentru scopuri medicale,
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical,
alimente pentru bebeluşi, extracte din plante
pentru scopuri medicale, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, loțiuni pentru scopuri
farmaceutice, medicamente de uz uman,
mentă pentru scopuri farmaceutice, suplimente
nutritive, alifii pentru scopuri farmaceutice,
suplimente dietetice pe bază de polen,
suplimente dietetice pe bază de propolis, siropuri
pentru scopuri farmaceutice.

───────
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(210) M 2021 07426
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, ȘOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
Tisalgin

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

5. Preparate farmaceutice și medicale,
supozitoare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, suplimente
dietetice de uz uman, alcool pentru scopuri
farmaceutice, antiseptice, balsamuri pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri medicale, extracte din plante pentru
scopuri medicale, loțiuni pentru scopuri
farmaceutice, medicamente de uz uman,
alifii pentru scopuri farmaceutice, preparate
farmaceutice pentru îngrijirea pielii, preparate
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază de
polen, suplimente dietetice pe bază de propolis,
siropuri pentru scopuri farmaceutice.

───────

(210) M 2021 07427
(151) 14/10/2021
(732) S.C. TIS FARMACEUTIC S.R.L.,

ȘOS. INDUSTRIILOR NR.
16, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
MenthoTIS

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi mentolată
nemedicinală, odorizante, antiperspirante,
astringente pentru scopuri cosmetice, balsamuri,

altele decât pentru scopuri medicale, spray-
uri pentru reîmprospătarea respiraţiei, preparate
cosmetice pentru reîmprospătarea respiraţiei,
creme cosmetice, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, produse cosmetice pentru copii,
geluri de albire a dinţilor, pastă de dinţi,
deodorante de uz uman, preparate cosmetice
de duș pentru igienă umană, loțiuni de păr cu
scop cosmetic, extracte de plante pentru scopuri
cosmetice, loțiuni pentru scopuri cosmetice,
geluri pentru masaj, altele decât pentru scopuri
medicale, apă de gură, nu cea pentru scopuri
medicale, uleiuri pentru scopuri cosmetice,
preparate cosmetice pentru protecţie solară.
5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe și alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, alcool pentru scopuri
farmaceutice, antiseptice, balsamuri pentru
scopuri medicale, preparate de baie pentru
scopuri medicale, săruri de baie pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri medicale, extracte din plante pentru
scopuri medicale, iod pentru scopuri medicale,
loțiuni mentolate pentru scopuri farmaceutice,
șampoane medicamentoase, loțiuni de păr
medicamentoase, medicamente de uz uman,
mentă pentru scopuri farmaceutice, alifii pentru
scopuri farmaceutice, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii.

───────

(210) M 2021 07428
(151) 14/10/2021
(732) S.C. TIS FARMACEUTIC S.R.L.,

ȘOS. INDUSTRIILOR NR.
16, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
SALMET T

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

5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe și alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, alcool pentru scopuri
farmaceutice, antiseptice, balsamuri pentru
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scopuri medicale, preparate de baie pentru
scopuri medicale, săruri de baie pentru scopuri
medicale, preparate chimice pentru scopuri
farmaceutice, preparate chimice pentru scopuri
medicale, extracte din plante pentru scopuri
medicale, loțiuni pentru scopuri farmaceutice,
șampoane medicamentoase, loțiuni de păr
medicamentoase, medicamente de uz uman,
mentă pentru scopuri farmaceutice, alifii pentru
scopuri farmaceutice, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii.

───────

(210) M 2021 07429
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, ȘOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
OroTIS

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

5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe și alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice de uz
uman, alcool pentru scopuri farmaceutice,
antiseptice, balsamuri pentru scopuri medicale,
preparate chimice pentru scopuri farmaceutice,
preparate chimice pentru scopuri medicale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
medicamente de uz uman, mentă pentru scopuri
farmaceutice, preparate farmaceutice, siropuri
pentru scopuri farmaceutice.

───────

(210) M 2021 07430
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, ȘOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
CutaTIS

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

3. Preparate cosmetice și articole de
toaletă nemedicinale, dezinfectant, odorizante,
antiperspirante, astringente pentru scopuri
cosmetice, balsamuri, altele decât pentru
scopuri medicale, creme cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, deodorante de
uz uman, preparate cosmetice de duș pentru
igienă umană, loțiuni de păr cu scop cosmetic,
extracte de plante pentru scopuri cosmetice,
loțiuni pentru scopuri cosmetice, geluri pentru
masaj, altele decât pentru scopuri medicale,
uleiuri pentru scopuri cosmetice, preparate
cosmetic pentru protecţie solară.
5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe și alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
de uz uman, alcool pentru scopuri
farmaceutice, antiseptice, balsamuri pentru
scopuri medicale, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri medicale, extracte din plante pentru
scopuri medicale, medicamente de uz uman,
preparate farmaceutice, siropuri pentru scopuri
farmaceutice.

───────
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(210) M 2021 07431
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, ȘOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
CalmoTIS

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

5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe și alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice de uz
uman, alcool pentru scopuri farmaceutice,
antiseptice, balsamuri pentru scopuri medicale,
preparate chimice pentru scopuri farmaceutice,
preparate chimice pentru scopuri medicale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
medicamente de uz uman, mentă pentru scopuri
farmaceutice, preparate farmaceutice, siropuri
pentru scopuri farmaceutice.

───────

(210) M 2021 07432
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, ȘOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. ŢEPEŞ VODĂ 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
GliceroTIS

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, astringente pentru scopuri
cosmetice, balsamuri, altele decât pentru
scopuri medicale, creme cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, unguent pentru
piele de uz cosmetic, preparate cosmetice de
dus pentru igiena umana, lotiuni de par cu
scop cosmetic, extracte de plante pentru scopuri
cosmetice, loțiuni pentru scopuri cosmetice,

geluri pentru masaj, altele decât cu scopuri
medicale, uleiuri pentru scopuri cosmetice.

───────

(210) M 2021 07433
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, ȘOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. ŢEPEŞ VODĂ 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
LassariTIS

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, odorizante, antiperspirante,
astrigente pentru scopuri cosmetice, balsamuri,
altele decât pentru scopuri medicale, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, produse cosmetice pentru copii, preparate
cosmetice de duș pentru igiena umană,
pentru scopuri cosmetice, loțiuni pentru scopuri
cosmetice, geluri pentru masaj, altele decât
pentru scopuri medicale, uleiuri pentru scopuri
cosmetice.
5. Pastă absorbantă și protectoare pentru răni.

───────
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(210) M 2021 07434
(151) 14/10/2021
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, ȘOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. ŢEPEŞ VODĂ 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

BABY4YOU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

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

clase:
3. Preparate cosmetice si articole de toaleta
nemedicinale, pasta de dinți nemedicinala,
odorizante, antiperspirante, astringente pentru
scopuri cosmetice, balsamuri, altele decât
pentru scopuri medicale, spray-uri pentru
reimprospatarea respirației, preparate cosmetice
pentru reimprospatarea respirației, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru ingrijirea
pielii, produse cosmetice pentri copii, geluri de
albire a dinților, pasta de dinți, deodorante de uz
uman, preparate cosmetice de dus pentru igiena
umana, lotiuni de par cu scop cosmetic, extracte
de plante pentru scopuri cosmetice, lotiuni pentru
scopuri cosmetice, geluri pentru masaj, altele
decât pentru scopuri medicale, apa de gura,
nu cea pentru scopuri medicale, uleiuri pentru
scopuri cosmetice, preparate cosmetice pentru
protecție solara.
5. Preparate farmaceutice si medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanțe si alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice de uz
uman, alcool pentru scopuri farmaceutice,
antiseptice, balsamuri pentru scopuri medicale,
preparate de baie pentru scopuri medicale,

săruri de baie pentru scopuri medicale, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri medicale, remedii pentru
bătături, substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical, alimente pentru bebeluși, unguent
pentru degeraturi, de uz farmaceutic, extracte din
plante pentru scopuri medicale, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicale, imunostimulante, iod
pentru scopuri farmaceutice, fibre pentru
scopuri medicale, lotiuni pentru scopuri
farmaceutice, preparate medicale pentru
slăbit, sampoane medicamentoase, lotiuni de
par medicamentoase, medicamente de uz
stomatologic, medicamente de uz uman,
menta pentru scopuri farmaceutice, suplimente
nutritive, alifii pentru scopuri farmaceutice,
preparate farmaceutice pentru ingrijirea pielii,
suplimente dietetice pe baza de polen,
suplimente dietetice pe baza de propolis, siropuri
pentru scopuri farmaceutice.

───────

(210) M 2021 07435
(151) 14/10/2021
(732) AS NATURAL EXTRACT SRL,

STR. EROILOR NR. 4, CLADIREA
C2, JUDEȚ PRAHOVA, BUCOV,
107110, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

APĂ din BĂTRÂNI APĂ DE
MASĂ NECARBOGAZOASĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.05.01; 24.05.20

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
BLUE 072C), verde (Pantone 382U)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Ape de masă.
───────

(210) M 2021 07436
(151) 14/10/2021
(732) CASA DE MONEDE ROMANIA

S.R.O., KOLBENOVA 882/5A, 190
00 PRAGA 9, CEHIA

(540)

Monetăria Regatului Dacia

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.01.08; 29.01.11;
24.09.05

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
7687 C)

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

14. Bijuterii, aliaje de argint, aliaje de rodiu,
aliaje de paladiu, aliaje de osmiu, aliaje de
iridiu, aliaje de ruteniu, bănuți de aramă,
monede, monede care nu sunt pecuniare,
monede comemorative, monede de colecție,
monede din aur, monede făcute din lingouri
de aur, seturi de monede pentru colecționari,
ornamente din sau placate cu metale prețioase
sau semiprețioase sau pietre, sau imitații ale
acestora, statuete și figurine, din sau placate
cu metale prețioase sau semiprețioase sau
pietre, sau imitații ale acestora, plăcuțe de
identificare din metal prețios, trofee placate cu
aliaje de metale prețioase, trofee confecționate
din metale prețioase, trofee confecționate din
aliaje de metale prețioase, trofee placate
cu metale prețioase, cupe pentru premii din
metale prețioase, brățări de identificare (bijuterii),
cutii din metale prețioase, discuri ceramice
utilizate ca jetoane valorice, etichete din metale
prețioase de cusut pe îmbrăcăminte, trofee
statuare comemorative fabricate din metal
prețios, metale prețioase și aliajele acestora și
produse din aceste elemente, și anume bijuterii,
monede, colecții numismatice, medalii, jetoane și
ecusoane din metale prețioase.
35. Activitati promotionale, publicitate,
marketing, servicii de consultanta in afaceri,

asistenta in gestionarea afacerilor, administrarea
afacerilor, servicii de comert cu amanuntul,
servicii de comert cu ridicata si intermediere in
comertul cu metale pretioase si aliajele acestora
si produse din aceste elemente, respectiv
monede, colectii numismatice, medalii, jetoane si
ecusoane.
36. Servicii de evaluare financiară, servicii de
intermediere si consultanta in domeniul evaluarii
financiare a monedelor, colectiilor numismatice.
40. Acoperirea (placarea) metalelor, acoperirea
metalelor (nu prin vopsire), placare cu aur, aurire,
confecționarea obiectelor fine din argint (sau din
alte metale prețioase), placare cu argint, placare
cu aur, ștanțarea metalelor, turnare de bijuterii,
turnarea metalelor, turnarea metalelor pretioase,
prelucrarea aurului, a argintului si a altor metale.
41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive, servicii de
editare, întocmire de rapoarte și redactare de
texte altele decât cele cu scop publicitar.

───────

(210) M 2021 07437
(151) 14/10/2021
(732) NEST DEZVOLT S.R.L., BD.

REGINA ELISABETA 63,
PARTER, CAMERA 1, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETESTI 11, BL. F1, SC. C, ET 1,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

N NEST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.07.16

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

37. Servicii de constructii.
───────

(210) M 2021 07438
(151) 14/10/2021
(732) TIBBETT LOGISTICS

MANAGEMENT SRL, STR.
SCURTU MARE, JUDEȚ
TELEORMAN, DRACESTI,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)

TRANS GAS Oriunde
cu plăcere By

Tibbett Management

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.13

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

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

4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului, combustibili, combustibil biomasă,
carburanţi/combustibil pentru motoare, cărbune
(combustibil), carbuna (combustibil), motorina,
combustibil, conbustibil gazos, motorina/ulei
combustibil, gaz pentru iluminat, ulei industrial,
ulei lubrifiant, petrol/benzina.
35. Reclama, promovare, publicitate, postarea
de afişe publicitare, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, în special gestiunea
afacerilor comerciale pentru staţii de alimentare,
instalaţii de spălat şi rafinării, administraţie
comercială, lucrări de birou, publicitate, în
special organizarea şi gestiunea afacerilor
comerciale pentru programe de fidelizare a
clienţilor, de premii şi de promoţii de vânzare,
publicitate, în special prin jocuri cu câştig,
promovarea vânzărilor pentru terţi, şi anume

emitere de carduri de fidelitate, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata în
legătură cu hidrocarburi, petrol, gaz natural
şi produse din acestea, şi materii prime
minerale, apă fierbinte, ape terapeutice şi
minerale, planificarea economică a alimentării
de urgenţă cu gaz, energie electrică, căldură,
precum şi cu produse din petrol şi gaz şi a
aprovizionării cu acestea, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu alimente, băuturi,
articole de menaj, şi anume instrumente pentru
prepararea alimentelor, cuţite de bucătărie şi
tacâmuri de masă, precum şi piese şi accesorii
pentru produsele menţionate anterior, dispozitive
auxiliare pentru administrarea alimentelor şi
tetine, instalaţii de iluminat şi reflectoare de
iluminat, aparate şi echipamente de gătit, de
încălzit, de răcire şi pentru alte tratamente pentru
alimente şi băuturi, precum şi piese şi accesorii
pentru produsele menţionate anterior, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de menaj, şi anume cu aprinzătoare, adezivi,
cuşti şi paturi pentru animale, veselă, seturi
de oale de gătit şi recipiente, instrumente de
curăţare şi material pentru curăţare, ustensile
cosmetice şi de toaletă, precum şi articole de
baie, obiecte de uz casnic pentru îmbrăcăminte
şi încălţăminte, precum şi piese şi accesorii
pentru produsele menţionate anterior, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de menaj, şi anume cu date înregistrate,
aparate de navigaţie, poziţionare, localizare,
urmărire a ţintei şi cartografiere, precum şi cu
piese şi accesorii pentru produsele menţionate
anterior, articole din hârtie de unică folosinţă,
produse de imprimerie, umbrele şi umbrele
de soare, bastoane, articole care servesc la
acoperirea capului, îmbrăcăminte, încălţăminte,
inclusiv accesorii pentru acestea, articole de
cusut, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicaţii periodice, papetărie,
articole de jucărie, articole electrice, suporturi
de divertisment, articole fotografice, ochelari,
produse de drogherie, materiale textile, genţi,
piese de vehicule, materiale pentru vehicule,
accesorii de vehicule, carburanţi, uleiuri de
motor, produse de întreţinere auto, flori, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
pentru cadouri, precum şi cu suveniruri, şi
anume cu giuvaergerie, bijuterii, instrumente
cronometrice, inele pentru chei, recipiente pentru
bijuterii şi ceasuri, precum şi piese şi accesorii
pentru produsele menţionate anterior, suporturi
pentru bancnote, ornamente pentru păr, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
decorative, şi anume statui, figurine, indicatoare,
ornamente, decoraţiuni şi lucrări de artă din
metal comun, hârtie, carton, piatră, beton,
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marmură, lemn, răşină de lemn, ceară, ghips,
plastic, mică, cauciuc, gutapercă, plută, stuf,
trestie, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de
balenă, solz, ambră, sidef, spumă de mare,
porţelan, ceramică, faianţă, teracotă, sticlă,
piele, blănuri sau piei de animale sau imitaţii
ale acestor materiale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole decorative, şi
anume statui, figurine, indicatoare, ornamente,
decoraţiuni şi lucrări de artă fabricate din
sau stratificate cu metale sau pietre preţioase
sau semipreţioase sau imitaţii ale acestora,
precum şi mobile şi obiecte pentru amenajări
interioare, afişaje, standuri şi indicatoare, fructe,
flori şi legume artificiale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tutun, articole
pentru fumători, bilete pentru premii, module
de identificare a participanţilor, bonuri valorice,
cartele valorice, bilete pentru evenimente şi
drepturi de utilizare a drumurilor, servicii de
contabilitate, prelucrare de date computerizate
şi de gestionare a bazelor de date şi servicii
de marketing în domeniul generării, transportului
şi comercializării produselor petroliere, gazelor,
energiei electrice şi a altor produse conexe,
servicii de comerţ cu gaze naturale, petrol,
lichide şi gaze naturale, gaz petrolier lichefiat,
produse petrochimice pentru şi de la alţii,
promovarea vânzărilor pentru terţi şi anume
emitere de carduri de fidelitate, cumpărarea
de gaze naturale, petrol, gaz petrolier lichefiat,
petrochimice pentru şi de la alţii, servicii de
contabilitate, prelucrare de date computerizate
şi de gestionare a bazelor de date şi servicii
de marketing în domeniul generării, transportului
şi comercializării produselor petroliere, gazelor,
energiei electrice şi a altor produse conexe,
comercializarea gazelor naturale, petrolului,
lichidelor de gaze naturale, gazului petrolier
lichefiat, produselor petrochimice pentru şi de la
alţii, promovarea vânzărilor pentru terţi şi anume
emitere de carduri de fidelitate, cumpărarea
de gaze naturale, petrol, gaz petrolier lichefiat,
petrochimice pentru şi de la alţii sau camioane.
37. Servicii de construcţie şi întreţinere de
dispozitive şi instalaţii care servesc la
transportul, depozitarea, prelucrarea şi utilizarea
de petrol, gaz natural şi produse din acestea,
construcţie de instalaţii pentru alimentarea
altor persoane cu gaz, curent electric, căldură
produsă din gaz şi petrol, precum şi cu
produse din petrol şi gaz, construcţie, întreţinere
şi curăţare de instalaţii care transportă,
produc, livrează, prelucrează sau distribuie
hidrocarburi, petrol, gaz natural, gaz şi produse
din acestea, construcţie de instalaţii pentru
prospectarea, extracţia, prelucrarea, distribuirea
şi comercializarea de petrol, bitum, gaz natural

şi materii prime minerale, supraveghere de
lucrări de construcţie în acest domeniu,
foraje adânci pentru zăcăminte de petrol sau
de gaz, exploatare de instalaţii de spălat,
spălarea vehiculelor, service, întreţinere şi
reparaţii de vehicule şi autovehicule, curăţarea
vehiculelor, servicii de montare şi reparare de
pneuri, cuprinse în clasa 37, integrarea de
accesorii pentru vehicule motorizate (reparații),
realimentarea automobilelor, exploatare de staţii
de alimentare (alimentare cu carburant şi
întreţinere).
39. Transport, livrare, distribuţie şi depozitare
de lichide care conţin hidrocarburi, petrol, gaze,
biogas, gaz natural, combustibili, electricitate,
energie şi produse din acestea, depozitarea
gazelor naturale, petrolului, motorinei, lichidelor
de gaze naturale, a gazului petrolier lichefiat,
a petrochimiei, a condensatului, a reziduurilor
şi a produselor petroliere rafinate, depozitarea
gazelor naturale pe termen lung, petrol, gaz
petrolier lichefiat, produse petrochimice şi/sau
produse petroliere rafinate, transportul gazelor
naturale şi petrolului prin conducte, transportul
şi livrarea de gaze naturale, lichide conexe,
condens, reziduuri şi produse petroliere rafinate
cu camionul, distribuirea şi punerea la dispoziţie
prin transport a produselor sale secundare
pentru şi către alte părţi, şi anume energia
electrică şi subprodusele sale generate de
cogenerare, motorină, gaze naturale, petrol,
lichide de gaze naturale, gaz petrolier lichefiat,
cărbune şi surse de energie conexe.

───────

(210) M 2021 07439
(151) 14/10/2021
(732) ANYTACOOKING SRL, STR.

EROILOR NR. 122, ET. 1, AP. 7,
JUDEȚ CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)
CHOCO ZERO

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

21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut.
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29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).

───────

(210) M 2021 07440
(151) 14/10/2021
(732) DUNA PRODESIGN SRL,

STR. CHARLES DARWIN NR.
1BIS, JUDEȚ CONSTANȚA,
CONSTANȚA, 900258,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

DUNAPRODESIGN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.01.24

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

37. Servicii de construcții, servicii de construcții
civile
42. Servicii de inginerie pentru construcții civile.

───────

(210) M 2021 07442
(151) 14/10/2021
(732) ST PATRICKS VIP DECESE SRL,

ȘOSEAUA COTROCENI NR.
33, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

ST. PATRICK'S FUNERALS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

45. Servicii funerare, activități funerare,
organizarea ceremoniilor funerare.

───────
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(210) M 2021 07443
(151) 14/10/2021
(732) Municipiul Craiova, STR.

TÂRGULUI NR. 26, JUDEȚ DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

Dracula
AdventureLand Craiova

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.01.24; 04.02.20; 04.01.04;
29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor.
41. Divertisment, activități sportive și culturale,
instruire, educație.
43. Servicii de restaurante, cazare temporară.

───────

(210) M 2021 07444
(151) 14/10/2021
(732) Municipiul Craiova, STR.

TÂRGULUI NR. 26, JUDEȚ DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

Dracula Parc Craiova

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.01.24; 04.02.20; 04.01.04

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

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor.
41. Divertisment, activități sportive și culturale,
instruire, educație.
43. Servicii de restaurante, cazare temporară.

───────

(210) M 2021 07445
(151) 14/10/2021
(732) OPTOVISTA MEDICAL SRL, B-

DUL REPUBLICII NR.130, BL. 201,
ET. P, AP. 3, JUDEȚ PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

optovista

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.03.15

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

35. Întocmire de rapoarte cu privire la aspecte
legate de îngrijirea sănătății.
44. Servicii oferite de clinici medicale,
servicii de oftalmologie, servicii prestate
de opticieni, imagistică optică pentru
diagnosticare medicală, servicii de testare a
vederii (opticieni), consultanță privind îngrijirea
sănătății, diagnosticare de tulburări de procesare
vizuală, montarea de lentile optice, închiriere de
echipamente pentru îngrijirea sănătății umane,
servicii de informare și consiliere cu privire la
sănătate.

───────
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(210) M 2021 07447
(151) 14/10/2021
(732) CORIA SOFT SRL, STR. TULNICI

NR. 1, BL. 82, SC. 1, ET. 1, AP.
3, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

CORIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, mov, roz,
albastru, portocaliu

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

3. Țesuturi impregnate cu loţiuni cosmetice,
deodorante de uz uman sau veterinar, preparate
pentru parfumarea camerei, hârtie abrazivă, lac
de unghii / vopsea de unghii, preparate pentru
îngrijirea unghiilor, abţibilduri pentru unghii,
soluţii pentru îndepărtarea lacului de pe unghii /
soluţii pentru îndepărtarea vopselei de pe unghii,
autocolante pentru unghii, ojă de unghii, vârfuri
pentru unghii, sclipici pentru unghii, cremă
pentru unghii, gel pentru unghii, balsamuri pentru
unghii, cosmetice pentru unghii, pile abrazive
pentru unghii, bază pentru unghii (cosmetice),
intăritor pentru unghii (cosmetice), vârfuri pentru
unghii (cosmetice), hârtie abrazivă pentru unghii,
primer pentru unghii (cosmetice), produse pentru
întărirea unghiilor, abțibilduri pentru decorarea
unghiilor, preparate pentru întărirea unghiilor,
loțiuni pentru întărirea unghiilor, lipici pentru
întărirea unghiilor, lac pentru albirea unghiilor,
preparate pentru repararea unghiilor, unghii false
de uz cosmetic, lac de bază pentru unghii,
unghii false din metale prețioase, materiale
de acoperire pentru unghii, adezivi pentru
fixarea unghiilor false, preparate cosmetice
pentru uscarea unghiilor, lac de unghii de uz
cosmetic, produse pentru îndepărtarea ojelor
de unghii, strat superior pentru lac de unghii,

preparate pentru îndepărtarea gelului de unghii,
straturi de acoperire pentru sculptarea unghiilor,
pulbere de catifea pentru decorarea unghiilor,
pulbere pentru decorarea vârfurilor de unghii
sculptate, hârtie abrazivă de tip șmirghel pentru
unghii, dizolvanți pentru lac de unghii (produse
cosmetice), produse de îndepărtare a lacului de
unghii, produse pentru îndepărtarea lacurilor de
pe unghii, adezivi pentru gene, păr și unghii
false, unghii false pentru degetele de la picioare,
produse pentru îndepărtarea lacului de pe unghii
(produse cosmetice), lac de unghii, lac de uz
cosmetic, preparate pentru îndepărtarea lacului.
5. Preparate sanitare care reprezintă articole de
toaletă.
8. Ustensile de mână electrice şi neelectrice
pentru îngrijirea personală şi artă corporală,
de exemplu, aparate de ras, ustensile pentru
ondularea părului, tatuat şi pentru manichiură
şi pedichiură, ustensile pentru manechiură și
pedichiură, pensete pentru cuticule / cleşti pentru
cuticule, aparate de lustruit unghiile, electrice
sau neelectrice / bureţi de şlefuit pentru unghii,
electrici sau neelectrici, seturi de manichiură,
seturi de manichiură, electrice, cleşti pentru
unghii, pile de unghii, pile de unghii, electrice,
unghiere, electrice sau neelectrice, seturi de
pedichiură, accesorii pentru manichiură, truse
de manichiură, truse de manichiură (electrice),
pile de unghii pentru manichiură, etuiuri pentru
instrumente de manichiură, pile, pile pentru
unghii, pile pentru picior, pile pentru unghii,
neelectrice, capete cu role pentru pile electronice
de unghii, capete cu role pentru pile de
picioare folosite la eliminarea pielii întărite,
freze rotative (scule manuale), foarfeci, foarfece
pentru cuticule.
11. Aparate de iluminat și reflectoare, lămpi
cu raze ultraviolete pentru scopuri cosmetice,
lămpi electrice, lămpi de unghii, lămpi cu raze
ultraviolete (altele decât cele de uz medical),
aparate cu leduri pentru uscarea unghiilor,
sterilizatoare, instalații pentru sterilizare,
sterilizatoare cu ultraviolete, echipament pentru
sterilizare, dezinfectare și decontaminare.
21. Ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, perii pentru unghii,
ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, suporturi pentru cosmetice,
rafturi pentru cosmetice, distribuitoare pentru
cosmetice, pensule de uz cosmetic, cutii
adaptate pentru ustensile cosmetice, bureți
de microdermabraziune pentru uz cosmetic,
picurătoare comercializate fără conținut pentru
uz cosmetic, instrumente de mână pentru
aplicarea cosmeticelor.
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35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare de
piață, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata in legatura cu preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, instrumente pentru
igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
acționate manual, ustensile pentru manechiură
și pedichiură, aparate de iluminat și reflectoare,
ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de îngrijire a unghiilor, servicii de
consultanță referitoare la îngrijirea unghiilor.

───────

(210) M 2021 07448
(151) 14/10/2021
(732) PIXELOTECA SRL, STR.

LOGOFAT STANCIU MIHOVEANU,
BLOC A21, SC B, AP 9, JUDEȚ
ARGEȘ, MIOVENI, 115400,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)
LeadersTalk

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

41. Publicare de reviste, publicare de reviste
electronice, publicare multimedia a revistelor,
publicare de reviste și cărți, publicare de cărți
și reviste, publicare de reviste pe internet,
servicii de publicare de reviste, publicarea de
reviste pentru consumatori, publicare de reviste
cu informații științifice, servicii de consultanță
privind publicarea revistelor, publicare de
cărți, reviste, almanahuri și jurnale, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare on-line de cărți și reviste electronice.

───────

(210) M 2021 07449
(151) 14/10/2021
(732) CORIA SOFT, STR. TULNICI,

NR. 1, BL. 82, SC. 1, ET. 1, AP. 3,
SECTORUL 4, ROMANIA

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

(540)
RONIKI

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

3. Preparate sanitare care reprezintă articolele
de toaletă, ţesuturi impregnate cu loţiuni
cosmetice, deodorante de uz uman sau
veterinar, preparate pentru parfumarea camerei,
hârtie abrazivă, lac de unghii / vopsea de unghii,
preparate pentru îngrijirea unghiilor, abţibilduri
pentru unghii, soluţii pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii / soluţii pentru îndepărtarea
vopselei de pe unghii, autocolante pentru unghii,
ojă de unghii, vârfuri pentru unghii, sclipici
pentru unghii, cremă pentru unghii, gel pentru
unghii, balsamuri pentru unghii, cosmetice
pentru unghii, pile abrazive pentru unghii, bază
pentru unghii (cosmetice), intăritor pentru unghii
(cosmetice), vârfuri pentru unghii (cosmetice),
hârtie abrazivă pentru unghii, primer pentru
unghii (cosmetice), produse pentru întărirea
unghiilor, abțibilduri pentru decorarea unghiilor,
preparate pentru întărirea unghiilor, loțiuni pentru
întărirea unghiilor, lipici pentru întărirea unghiilor,
lac pentru albirea unghiilor, preparate pentru
repararea unghiilor, unghii false de uz cosmetic,
lac de bază pentru unghii, unghii false din metale
prețioase, materiale de acoperire pentru unghii,
adezivi pentru fixarea unghiilor false, preparate
cosmetice pentru uscarea unghiilor, lac de unghii
de uz cosmetic, produse pentru îndepărtarea
ojelor de unghii, strat superior pentru lac de
unghii, preparate pentru îndepărtarea gelului de
unghii, straturi de acoperire pentru sculptarea
unghiilor, pulbere de catifea pentru decorarea
unghiilor, pulbere pentru decorarea vârfurilor
de unghii sculptate, hârtie abrazivă de tip
șmirghel pentru unghii, dizolvanți pentru lac
de unghii (produse cosmetice), produse de
îndepărtare a lacului de unghii, produse pentru
îndepărtarea lacurilor de pe unghii, adezivi
pentru gene, păr și unghii false, unghii false
pentru degetele de la picioare, produse pentru
îndepărtarea lacului de pe unghii (produse
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cosmetice), lac de unghii, lac de uz cosmetic,
preparate pentru îndepărtarea lacului, preparate
igienice ca articole de toaletă, șervețele umede
pentru uz igienic și cosmetic, produse de
curățat, spumă de curățat, geluri de curățare,
creme autobronzante, preparate autobronzante
(cosmetice), loțiuni autobronzante (cosmetice),
luciu de păr, creme de păr, ulei de păr, balsam
de păr, decoloranți pentru păr, ceară pentru păr,
fixative de păr, balsamuri pentru păr, fixative
pentru păr, rimel pentru păr, gel pentru păr,
vopsele pentru păr, măști pentru păr, tratamente
pentru păr, pudra de par, spumă pentru păr,
neutralizator pentru păr, apă de parfum, ser
de păr, produse de parfumerie, loțiuni colorante
pentru păr, tratamente permanente pentru păr,
produse nutritive pentru păr, șampoane de
păr nemedicinale, produse cosmetice pentru
păr, loțiuni tonice pentru păr, pudră de
spălat părul, șampoane pentru părul uman,
preparate pentru neutralizarea părului, uleiuri
pentru îngrijirea părului, preparate pentru fixarea
părului, preparate pentru modelarea părului,
loțiuni pentru ondularea părului, ceară pentru
coafarea părului, balsam pentru tratarea părului,
produse pentru aranjarea părului, produse
pentru hidratarea părului, preparate pentru
nuanțarea părului, preparate pentru vopsirea
părului, substanțe pentru oxigenarea părului,
creme pentru îngrijirea părului, preparate pentru
înfrumusețarea părului, măști pentru îngrijirea
părului, sprayuri parfumate pentru corp, pastă
pentru coafarea părului, deodorante de corp
(parfumerie), preparate și tratamente pentru păr,
spumă de protecție pentru păr, preparate tip
balsam pentru păr, adeziv pentru extensii de păr,
preparate de înfrumusețare pentru păr, articole
de parfumerie și odorizante, bețișoare parfumate
pentru împrospătarea aerului, uleiuri parfumate
pentru ingrijirea pielii, deodorante de uz personal
(parfumerie), preparate pentru îndepărtarea
vopselei de păr, preparate cosmetice pentru
inhibarea creșterii părului, seturi pentru ondulația
permanentă a părului (produse cosmetice),
produse pentru a face părul mătăsos, preparate
cosmetice pentru protecția părului împotriva
soarelui, tratamente de desecare a părului de
uz cosmetic, tratamente de menținere a părului
de uz cosmetic, măști cosmetice, măști pentru
față, măști de picioare pentru îngrijirea pielii,
loțiuni pentru măști de corp (de uz cosmetic),
pudră pentru măști de corp (de uz cosmetic),
măști pentru față și corp, măști cu gel pentru
ochi, balsamuri de păr (balsamuri-șampon),
balsamuri de buze, balsam de curățare, balsam
de întreținere, balsamuri, altele decât cele de uz
medicinal, balsamuri sub formă de spray pentru
pielea capului, balsamuri de buze cu procție

solară (cosmetice), produse nemedicinale
pentru tratamentul scalpului, ceruri de masaj,
uleiuri pentru masaj, uleiuri și loțiuni pentru
masaj, uleiuri pentru masaj corporal, produse de
masaj, nemedicamentoase, lumânări de masaj
de uz cosmetic, machiaj multifunctional, machiaj
pentru piele, machiaj pentru ochi, machiaj pentru
față, pudră de machiaj, pudre pentru machiaj,
machiaj de scenă, pudră pentru machiaj,
creioane de machiaj, pudriere cu machiaj,
produse pentru machiaj, bază de machiaj, seturi
de machiaj, spray pentru fixarea machiajului,
fond de ten (machiaj), farduri pentru truse de
machiaj, produse cosmetice pentru machiajul
ochilor, preparate cosmetice pentru iluminarea
pielii (machiaj), loțiuni cosmetice pentru
îndepărtarea machiajului, produse cosmetice
pentru machiaj (aplicate pe piele), produse de
machiaj pentru față și corp, preparate de machiaj
pentru față și corp, baze pentru machiaj sub
formă de paste, baze de machiaj pentru buze (se
folosesc înainte de aplicarea rujului sau gloss-
ului pentru a preveni mânjirea sau ștergerea
timpurie a acestora), ceară pentru epilat,
creme pentru epilare, produse pentru epilare
și bărbierit, preparate pentru îngrijirea danturii
de uz cosmetic, preparate pentru îngrijirea
pielii de uz cosmetic, săpunuri pentru îngrijirea
corporală, deodorante pentru îngrijirea corpului,
exfoliante pentru îngrijirea pielii, produse pentru
îngrijirea dinților, loțiuni pentru îngrijirea părului
de uz cosmetic, esențe pentru îngrijirea
pielii de uz cosmetic, spumă pentru îngrijirea
pielii, ser pentru îngrijirea părului, preparate
pentru îngrijirea bărbii, cosmetice de îngrijire a
frumuseții, sprayuri de îngrijire pentru animale,
preparate nemedicinale pentru îngrijirea pielii,
produse cosmetice pentru îngrijirea pielii,
preparate cosmetice pentru îngrijirea corpului,
loțiuni pentru îngrijirea pielii (cosmetice),
uleiuri eterice pentru îngrijirea pielii, preparate
cosmetice pentru îngrijirea părului, șervețele
umede pentru îngrijirea bebelușului, uleiuri
pentru îngrijirea pielii (nemedicinale), preparate
nemedicinale pentru îngrijirea picioarelor, uleiuri
distilate pentru îngrijirea frumuseții, preparate
nemedicamentoase pentru îngrijirea buzelor,
produse cosmetice pentru îngrijirea unghiilor,
preparate cosmetice pentru îngrijirea tenului,
preparate nemedicamentoase pentru îngrijirea
feței, produse masticabile pentru îngrijirea
dinților, produse pentru îngrijirea ochilor,
nemedicinale, produse nemedicinale de îngrijire
pentru bebeluși, preparate nemedicamentoase
de îngrijire a corpului, preparate pentru curățarea
și îngrijirea corpului de uz cosmetic, lapte
de curățare pentru îngrijirea pielii, uleiuri de
baie pentru îngrijirea părului, creme pentru
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îngrijirea pielii (produse cosmetice), produse
cu lapte pentru îngrijirea pielii, preparate anti-
îmbătrânire pentru îngrijirea pielii, măști de
mâini pentru îngrijirea pielii, produse pentru
îngrijirea dentară a animalelor, preparate și
produse pentru îngrijirea blănii, uleiuri de
îngrijire a pielii (produse cosmetice), produse
de îngrijire a pielii pentru animale, loțiuni pentru
îngrijirea feței și a corpului de uz cosmetic,
preparate de îngrijire a pieii pentru îndepărtarea
ridurilor de uz cosmetic, preparate pentru
îngrijirea părului, nu de uz medical, rezerve de
cremă, umplute, pentru îngrijirea pielii, pentru
dozatoare, preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor și a unghiilor, spray-uri cosmetice pentru
îngrijirea pielii, cu aplicare locală, preparate
pentru îngrijirea pielii în timpul expunerii la
soare (cosmetice), preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii după expunerea la razele
solare, preparate de uz cosmetic pentru
îngrijirea pielii în timpul expunerii la soare,
loțiune pentru piele de uz cosmetic, balsamuri
pentru piele, creme pentru piele, săpun pentru
piele, balsamuri pentru piele (nemedicinale),
creme de piele nemedicinale, cremă cosmetică
pentru piele, măști de piele (cosmetice), măști
hidratante pentru piele, produse cosmetice
pentru piele, loțiuni nemedicinale pentru
piele, seruri nemedicamentoase pentru piele,
ser calmant pentru piele de uz cosmetic,
creme pentru pielea prelucrată, creme pentru
articole din piele, emoliente pentru piele
(non-medicamente), loțiuni tonice pentru piele
(nemedicinale), creme de curățare pentru
piele, preparate de curățare pentru piele,
loțiuni nemedicamentoase stimulatoare pentru
piele, mască de argilă pentru piele, creme
cosmetice pentru piele uscată, creme pentru
întreținerea articolelor din piele, produse cu
efect tonifiant pentru piele, loțiuni pentru
piele de uz cosmetic, fond de ten iluminator
pentru piele, creme hidratante pentru piele
(produse cosmetice), loțiuni hidratante pentru
piele (produse cosmetice), ser calmant pentru
piele (produs cosmetic), preparate cosmetice
pentru păr și pielea capului, șervețele îmbibate
cu agenți de luciu pentru piele, preparate
cosmetice pentru pielea uscată, pentru femei
gravide, plasturi cosmetici care conțin preparate
cu ecran solar și protecție solară destinate
utilizării pe piele, farduri, fard gras, farduri
cosmetice, fard de pleoape, cretă de fardat,
fard de obraz, farduri pentru ochi, farduri de
sprâncene, farduri de obraz, farduri pentru
pleoape, fard de obraz lichid, fard cremos de
obraz, farduri cosmetice pentru ochi, farduri
cosmetice pentru pleoape, farduri pentru obraz
și buze, palete cu farduri de ochi, fard pentru

efect de pleoapă dublă, produse cosmetice sub
formă de fard de obraz, produse cosmetice
sub formă de farduri de pleoape, farduri de
pleoape sub formă de creioane și pudră, ojă
creion, creioane dermatografe, creioane pentru
obraz, creioane pentru buze, creioane pentru
sprâncene, creioane pentru ochi, creioane
pentru gene, creioane de uz cosmetic, creioane
cosmetice pentru obraji, creioane de contur
pentru buze, creioane de conturare a buzelor,
creioane corectoare pentru lacul de unghii,
creioane de ochi de uz cosmetic, hârtie
abrazivă pentru ascuțirea creioanelor de desen,
suporturi pentru hârtie abrazivă pentru ascuțirea
creioanelor de desen, gene, gene false, vopsele
pentru gene, produse cosmetice pentru gene,
mascara pentru gene lungi, adezivi pentru
fixarea genelor false, adezivi pentru fixarea
genelor false), parfumuri, săpunuri parfumate,
parfumuri naturale, parfumuri lichide, parfumuri
solide, uleiuri parfumate, spray parfumat pentru
casă, baze pentru parfumuri de flori, produse
de parfumerie, uleiuri esențiale, parfumuri de
camera sub formă de spray, balsam pentru
cuticule, uleiuri de cuticule, cremă pentru
cuticule, produse pentru îndepărtarea cuticulei,
produse pentru înmuierea cuticulelor, produse
de curățare pentru perii cosmetice, produse
cosmetice sub formă de geluri, preparate pentru
înfrumusețare nemedicinale.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare de
piață, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata in legatura cu preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, instrumente pentru
igienă și frumusețe pentru oameni și animale,
acționate manual, ustensile pentru manechiură
și pedichiură, aparate de iluminat și reflectoare,
ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
produse cosmetice și de înfrumusețare.

───────
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(210) M 2021 07450
(151) 14/10/2021
(732) FLORIN SILVIU RADU, SOS

ALEXANDRIA NR. 9, BLOC 4,
SC.1, AP.9, ET.4, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Senses of Romania

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

39. Rezervarea locurilor de călătorie, aranjarea
formalităților pentru vize și documente de
călătorie pentru persoanele care călătoresc în
străinătate, organizarea de croaziere, închirierea
costumelor de scufundare, furnizarea de direcții
de deplasare în scopuri de călătorie, transportul
marin, închirierea autocarelor, transportul de
pasageri, închirierea vagoanelor de cale
ferată, transportul fluvial, servicii de transport
pentru tururile de vizitare a obiectivelor
turistice, transportul turiștilor, rezervări de
transport, organizarea transportului pentru
deplasările turistice, rezervări de călătorie,
servicii de salvare subacvatică, închirierea
de vehicule, închirierea de ambarcațiuni,
transportul cu ambarcațiunile, transportul cu
mașina, transportul cu autobuzul, închirierea
de mașini, transportul pe calea ferată,
transportul aerian, însoțirea turiștilor, transportul
cu feribotul, închirierea de cai, depozitare de
bagaje, închirierea containerelor de depozitare,
depozitare/înmagazinare.
41. Servicii de parcuri de amuzament, educație
de tip școală cu internat, rezervarea locurilor
pentru spectacole, servicii de club (divertisment
sau educație), antrenare (instruire), transfer
de know-how (instruire), furnizarea de
informații în domeniul educație, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, efectuarea
antrenamentelor de fitness, efectuarea de
excursii cu ghid, efectuarea de excursii de
cățărare cu ghid, servicii de tabere de
vacanță (divertisment), organizarea și susținerea
unor forumuri educaționale în persoană,
servicii de cluburi de noapte (divertisment),
organizarea de competiții (educație sau
divertisment), organizarea de competiții sportive,
planificarea de petreceri (divertisment), servicii
de fotografiere, instruire practică (demonstrații),
furnizarea facilităților de recreere, furnizarea
de informații cu privire la activitățile
recreaționale, organizarea și susținerea de
seminarii, închirierea de echipament pentru
scufundări libere, servicii de tabere sportive
(divertisment), închirierea de echipament

sportiv, cu excepția vehiculelor, predare/servicii
educaționale/ servicii de instruire, servicii de
agenție de bilete (divertisment).

───────

(210) M 2021 07452
(151) 14/10/2021
(732) LILA ROSSA ENGROS SRL, B-

DUL VOLUNTARI NR.81A, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

(540)

KR KAREMI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
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.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
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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.
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.
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
13. Arme de foc, muniții și proiectile, explozivi,
focuri de artificii.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru
partituri și stative pentru instrumente muzicale,
baghete de dirijor.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și

bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, fibre textile brute și înlocuitori pentru
acestea
23. Fire de uz textil
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
ace și ace cu gămălie, flori artificiale, decorațiuni
pentru păr, păr fals
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun.

───────
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(210) M 2021 07453
(151) 14/10/2021
(732) GLOBAL ADYANE S.R.L., STR.

POSTAVULUI, NR. 1, BL. S3-4, ET.
1, AP. 3, ARAD, ARAD, ROMANIA

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

(540)

PAA - home

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 29.01.12

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

clase:
7. Saci pentru aspiratoare, perii pentru
aspiratoare, ventilatoare electrice pentru
aspiratoare, saci de aspirator din hârtie, saci
de carton pentru aspiratoare, duze de aspirație
pentru aspiratoare, saci din plastic pentru
aspiratoare, tuburi pentru aspiratoare de praf,
filtre de praf pentru aspiratoare, filtre și pungi
de praf pentru aspiratoare, accesorii pentru
aspiratoare de praf, pentru pulverizare de
parfumuri și dezinfectante, echipament pentru
măturare, curățare și spălare, perii, acționate
electric, roboți pentru curățenie.
21. Ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, cârpe de curățat din
microfibre, cârpe pentru curățat, materiale pentru
lustruire (cârpe), capete de mop, mopuri, perii
(cu excepția pensulelor), material pentru perii,
articole pentru curățare.

───────

(210) M 2021 07454
(151) 14/10/2021
(732) LILA ROSSA ENGROS SRL, B-

DUL VOLUNTARI NR.81A, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

(540)

loomax

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
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.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
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
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.
13. Arme de foc, muniții și proiectile, explozivi,
focuri de artificii.
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15. Instrumente muzicale, pupitre pentru
partituri și stative pentru instrumente muzicale,
baghete de dirijor.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun.

───────

(210) M 2021 07455
(151) 14/10/2021
(732) MIHAI DUMITRU, STR. IOAN

FUNDESCU NR.1, BL.B9, SC.C,
ET.1, AP.14, JUD. ARGEŞ,
PITEŞTI, ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

Gogosherim
Gogosi cu dragoste

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.24

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
furnizare de alimente şi băuturi, servicii oferite
de plăcintării, patiserii, servicii oferite de cofetărie
şi gelaterie, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii oferite de restaurante, servicii oferite de
baruri și cafenele.

───────
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(210) M 2021 07456
(151) 14/10/2021
(732) SONYA - OZAL S.R.L., STR.

EPISCOP ROMAN CIOROGARIU
NR. 4, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

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

(540)

GG GOLDEN GOLD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 24.09.05

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
strîngerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor: bijuterii, pietre prețioase
și semiprețioase, ceasuri, instrumente de
ceasornicărie şi pentru măsurarea timpului,
accesorii pentru bijuterii, accesorii pentru
ceasuri, brățări de ceas, articole de bijuterie
care conțin aur, articole de bijuterie cu pietre
ornamentale, articole de bijuterie cu pietre
prețioase, articole de bijuterie placate cu metale
prețioase, articole de bijuterie semiprețioase,
bijuterii cu diamante, brățări, bijuterii-pandantive,
bijuterii din metale prețioase, butoni de
manșetă, cercei, coliere (bijuterii), crucifixe ca
bijuterii, fire din metale prețioase (bijuterii),
inchizători pentru bijuterii, inele (bijuterii), lanțuri
(bijuterii), medalioane (bijuterii), pandantive,
perle (bijuterii), strasuri, tiare, verighete, obiecte
de artă din metale prețioase, casete de bijuterii,
din producţie proprie şi a unor terţi, (exceptînd
transportul lor), pentru a permite clienţilor să

le vadă şi să le achiziţioneze cît 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 marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2021 07457
(151) 14/10/2021
(732) FUNDATIA PRAIS,

STR.ALEXANDR PUSKIN NR.2,
SECTOR 1, BUCURESTI , 011996,
ROMANIA

(540)

PACT Planeta Albastră
Contează pe Tine! Alex D.

(531) Clasificare Viena:
01.05.06; 02.09.15; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
verde, crem, galben, mov

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

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

───────
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(210) M 2021 07458
(151) 14/10/2021
(732) FLORIAN VALERIU SĂLĂJEANU,

STR. TRAIAN VUIA NR.1A, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430094, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP.3, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

ASSOC

(531) Clasificare Viena:
02.09.14; 27.05.01; 29.01.14

(591) Culori revendicate:galben (RAL 1021),
albastru (RAL 5002), roşu (RAL 3024),
verde (RAL 6038)

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

41. Educație, instruire, activități sportive și
culturale.
43. 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.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de asistență medicală pentru
oameni, asistarea persoanelor în vederea
renunțării la fumat, asistență sanitară în legătură

cu exercițiile terapeutice, asistență sanitară
în legătură cu ajunarea, asistență sanitară
în legătură cu terapia de relaxare, servicii
de case de odihnă, centre rezidențiale de
asistență medicală, consiliere cu privire la
asistența socială a persoanelor în vârstă
(sănătate), consiliere cu privire la diete și
nutriție, consiliere privind terapia ocupațională,
consiliere în materie de sănătate, consiliere
și consultanță legate de stilul de viață
în scop medical, consultanță legată de
nutriție, consultanță în domeniul nutriției
și al dietelor, consultanță privind îngrijirea
sănătății, consultanță profesională în materie de
sănătate, dezvoltarea programelor individuale
de reabilitare fizică, furnizare de centre de
recuperare fizică, furnizare de centre de
îngrijiri de lungă durată, furnizare de informatii
referitoare la sanatate, furnizare de informații
în materie de sănătate, furnizare de informații
în materie de sănătate prin telefon, furnizarea
de servicii de îngrijire a sănătății la domiciliu,
îngrijire temporară (furnizare de servicii de),
servicii clinice homeopatice, servicii de asistență
pentru bolnavi la domiciliu, servicii de asistență
sanitară la domiciliu, servicii de asistență
spitalicească la domiciliu, servicii de consultanță
referitoare la îngrijirea sănătății, servicii de
consultanță în domeniul asistenței medicale,
servicii de degrevare a familiei persoanei cu
handicap sub formă de asistență medicală
la domiciliu, servicii de degrevare a familiei
persoanei cu handicap sub formă de servicii
de asistență medicală, servicii de infirmerie
la domiciliu, servicii de informare cu privire
la asistența sanitară, servicii de informare și
consiliere cu privire la sănătate, servicii de
informații medicale furnizate pe internet, servicii
de meditație, servicii de îngrijire mentală, servicii
medicale, servicii de terapie ocupațională și
reabilitare, servicii medicale și de sănătate,
servicii oferite de asistenții medicali la domiciliu,
servicii referitoare la tratarea dependenței, studii
de evaluare a riscului privind starea de sănătate,
studii de evaluare a sănătății, terapie muzicală
în scopuri fizice, psihologice și cognitive, terapie
prin dans, terapie logopedă.

───────
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(210) M 2021 07459
(151) 14/10/2021
(732) LILA ROSSA ENGROS SRL, B-

DUL VOLUNTARI NR.81A, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Lila Care

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(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.

───────

(210) M 2021 07460
(151) 14/10/2021
(732) PECEF AMBIENT SRL, STR.

POMPELOR, NR. 4, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

PECEF AMBIENT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.18; 29.01.13

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

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare
de târguri și expoziții virtuale online cu
scop comercial sau publicitar, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
leasing de personal, redistribuire de personal,
servicii de personal, plasare de personal
temporar, managementul resurselor umane,
consultanță în domeniul resurse umane,
administrarea resurselor umane și servicii de
recrutare, servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu aparate electrocasnice,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate auditive, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu echipament pentru măturare, curățare și
spălare, mașini de călcat și prese de rufe, mașini
de spălat și uscătoare, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu mașini
și aparate de procesat și preparat alimente și
băuturi, mori și mașini de râșnit, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
instalații termice și sanitare, arzătoare, boilere și
încălzitoare, servicii de comerț cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu echipamente de gătit,
încălzit, răcit și conservat, pentru alimente și
băuturi, echipament pentru răcire și înghețare,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu echipamente profesionale pentru
spălătorii, servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu echipamente profesionale
pentru bucătării.
37. Întreținere de electrocasnice, servicii de
reparații pentru articole electrocasnice, reparații
de unelte, reparații de utilaje, întreținere de
instalații sanitare, întreținere de aparatură
electronică, întreținere de utilaje industriale,
întreținere și reparare de aparate auditive
pentru surzi, reparare și întreținere de aparate
electronice, furnizarea de instalații pentru
spălătorii de rufe, furnizare de servicii ale
spălătoriilor de rufe, furnizare de instalații
pentru spălătorii automate de rufe, instalare,
întreținere și reparare hvac (încălzire, ventilare
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și climatizarea aerului), întreținerea și reparația
instalațiilor sanitare, întreținere, service, tuning
și reparare de motoare și electromotoare fără
a aduce modificări esenţiale acestora, service
la aparate și instalații pentru generarea de
energie electrică, întreținere, service și reparare
de aparate de menaj și de bucătărie, întreținere,
service și reparare de aparate și instalații pentru
generarea de energie electrică.
39. Transport, servicii de închiriere în legătură
cu transport și depozitare, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
transportul, parcare și depozitare de vehicule,
organizarea transportului, transport și livrare
de bunuri, transportul pasagerilor, distribuție
(transport) de mărfuri pe apă, distribuție
(transport) de mărfuri pe calea aerului, distribuție
(transport) de mărfuri pe șosea, transport de
marfă și cargo și servicii de debarasare, servicii
de livrare, logistică de transport.

───────

(210) M 2021 07461
(151) 14/10/2021
(732) PECEF TEHNICA SRL, STR.

TOMA CARAGIU, NR. 2-4, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

PECEF TEHNICA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 26.01.18

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

clase:
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, realizare
de târguri și expoziții virtuale online cu

scop comercial sau publicitar, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
leasing de personal (închiriere), redistribuire
de personal, servicii de personal, plasare de
personal temporar, managementul resurselor
umane, consultanță în domeniul resurse umane,
administrarea resurselor umane și servicii de
recrutare, servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu aparate electrocasnice,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate auditive, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu echipament pentru măturare, curățare și
spălare, mașini de călcat și prese de rufe, mașini
de spălat și uscătoare, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu mașini
și aparate de procesat și preparat alimente și
băuturi, mori și mașini de râșnit, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
instalații termice și sanitare, arzătoare, boilere și
încălzitoare, servicii de comerț cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu echipamente de gătit,
încălzit, răcit și conservat, pentru alimente și
băuturi, echipament pentru răcire și înghețare,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu echipamente profesionale pentru
spălătorii, servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu echipamente profesionale
pentru bucătării.
37. Întreținere de electrocasnice, servicii de
reparații pentru articole electrocasnice, reparații
de unelte, reparații de utilaje, întreținere de
instalații sanitare, întreținere de aparatură
electronică, întreținere de utilaje industriale,
întreținere și reparare de aparate auditive
pentru surzi, reparare și întreținere de aparate
electronice, furnizarea de instalații pentru
spălătorii de rufe, furnizare de servicii ale
spălătoriilor de rufe, furnizare de instalații
pentru spălătorii automate de rufe, instalare,
întreținere și reparare hvac (încălzire, ventilare
și climatizarea aerului), întreținerea și reparația
instalațiilor sanitare, servicii de întreținere,
service, tuning și reparare de motoare și
electromotoare fără a aduce modificări esenţiale
proprietăţilor acestora, service la aparate și
instalații pentru generarea de energie electrică,
întreținere, service și reparare de aparate de
menaj și de bucătărie, întreținere, service și
reparare de aparate și instalații pentru generarea
de energie electrică.
39. Transport, servicii de închiriere în legătură
cu transport și depozitare, servicii de informare,
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de consiliere și de rezervare în legătură cu
transportul, parcare și depozitare de vehicule,
organizarea transportului, transport și livrare
de bunuri, transportul pasagerilor, distribuție
(transport) de mărfuri pe apă, distribuție
(transport) de mărfuri pe calea aerului, distribuție
(transport) de mărfuri pe șosea, transport de
marfă și cargo și servicii de debarasare, servicii
de livrare, logistică de transport

───────

(210) M 2021 07462
(151) 14/10/2021
(732) FLORIN CIOMAG, STR

CUCUTENI, NR 84, SECTOR 5,
BUCURESTI , ROMANIA

(540)

THE DINE' Steak House

(531) Clasificare Viena:
03.03.01; 03.04.02; 03.04.11; 06.19.01;
05.03.13; 26.01.06; 26.04.01

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

43. Servicii de restaurante (servirea mesei).
───────

(210) M 2021 07463
(151) 14/10/2021
(732) IVAN IMPORT TRADING S.R.L.,

STR. PROF. LECA MORARIU,
NR. 5, BLOC B2, SCARA B,
APARTAMENT 2, CAMERA 2, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050726, ROMANIA

(540)

IVN SHOP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 19.01.12; 29.01.12

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

clase:
9. Tablete, tablete grafice, incarcatoare,
încărcătoare pentru vehicule, huse pentru
telefoane, huse pentru laptopuri, huse pentru
tablete, huse din piele pentru tablete, aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate,
programe de calculator, software, cabluri
usb, cabluri usb pentru telefoane mobile,
cabluri prelungitoare, cabluri electrice, cabluri
electronice, cabluri adaptoare (electrice), chei
electronice pentru automobile, încărcătoare usb,
încărcătoare portabile, conectori optici, conectori
tip jack, conectori electrici izolați, conectori de
cabluri, camere de luat vederi pentru televiziuni
cu circuit închis, camere de unghi mort pentru
autovehicule, software descărcabil de prelucrare
de imagini pentru camere auto, aparatură audio,
telefoane mobile.
11. Aparate de iluminat, aparate și instalații de
iluminat, aparate de încălzit, grătare (aparate
de gătit), aparate electrice de gătit, aparate
și instalații de gătit, aparate de gătit cu abur,
aparate de refrigerare, aparate de ventilare,
hote pentru aparate de ventilare, aparate
de ventilare pentru vehicule, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate de făcut ceai,
aparate de făcut floricele de porumb, aparate
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de făcut sandvișuri calde, aparate de gătit
(electrice) pentru bucătărie, șemineuri, becuri
fluorescente, becuri cu led, becuri de lanternă,
becuri de iluminat, becuri de lămpi, becuri
de far, ornamente pentru pomul de crăciun
(becuri), becuri cu led pentru automobile, lămpi
decorative, lămpi electrice, lămpi solare, lămpi
de iluminat, aparate de aer condiționat electrice,
ventilatoare
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tablete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tablete
grafice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu incarcatoare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încărcătoare pentru
vehicule, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu huse pentru telefoane, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu huse pentru
laptopuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu huse pentru tablete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu huse din
piele pentru tablete, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu programe de
calculator, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu software, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cabluri usb, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cabluri usb
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cabluri prelungitoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cabluri electrice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cabluri electronice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cabluri adaptoare (electrice), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu chei electronice
pentru automobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încărcătoare usb,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu încărcătoare portabile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu conectori optici,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu conectori tip jack, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu conectori electrici
izolați, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu conectori de cabluri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu camere
de luat vederi pentru televiziuni cu circuit închis,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu camere de unghi mort pentru autovehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu software de prelucrare de imagini pentru
camere auto, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate de iluminat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
și instalații de iluminat, servicii de vânzare cu

amănuntul în legătură cu aparate de încălzit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
grătare (aparate de gătit), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate electrice
de gătit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate și instalații de gătit, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de gătit cu abur, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate de refrigerare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de ventilare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu hote pentru aparate de ventilare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
aparate de ventilare pentru vehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de iluminat și reflectoare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate de făcut ceai,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
aparate de făcut floricele de porumb, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de făcut sandvișuri calde, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate de gătit
(electrice) pentru bucătărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu șemineuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu becuri
fluorescente, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu becuri cu led, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu becuri de lanternă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu becuri de iluminat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu becuri de lămpi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu becuri de
far, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ornamente pentru pomul de crăciun (becuri),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu becuri cu led pentru automobile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lămpi
decorative, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lămpi electrice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lămpi solare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu lămpi
de iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate de aer condiționat electrice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ventilatoare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu telefoane mobile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tablete, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu tablete grafice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu incarcatoare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu încărcătoare pentru vehicule, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
huse pentru telefoane, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu huse pentru
laptopuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu huse pentru tablete, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
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huse din piele pentru tablete, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu programe de calculator, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu software,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cabluri usb, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cabluri usb
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cabluri
prelungitoare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cabluri electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu cabluri electronice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu cabluri
adaptoare (electrice), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu chei electronice
pentru automobile, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu încărcătoare
usb, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu încărcătoare portabile, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
conectori optici, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu conectori tip jack, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
conectori electrici izolați, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu conectori de
cabluri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu camere de luat vederi pentru
televiziuni cu circuit închis, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu camere
de unghi mort pentru autovehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
software de prelucrare de imagini pentru camere
auto, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu aparate de iluminat, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aparate și instalații de iluminat, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aparate de încălzit, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu grătare (aparate
de gătit), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu aparate electrice de gătit, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aparate și instalații de gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
aparate de gătit cu abur, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aparate de
refrigerare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aparate de ventilare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu hote pentru aparate de ventilare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aparate de ventilare pentru vehicule, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aparate de iluminat și reflectoare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură

cu aparate de făcut ceai, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aparate de
făcut floricele de porumb, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aparate
de făcut sandvișuri calde, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aparate
de gătit (electrice) pentru bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
șemineuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu becuri fluorescente, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
becuri cu led, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu becuri de lanternă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu becuri de iluminat, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu becuri de lămpi,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu becuri de far, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ornamente
pentru pomul de crăciun (becuri), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
becuri cu led pentru automobile, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu lămpi
decorative, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lămpi electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
lămpi solare, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu lămpi de iluminat, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu aparate de aer condiționat electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ventilatoare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
14/10/2021

(210) M 2021 07464
(151) 14/10/2021
(732) CATALIN TUFAN, ȘOSEAUA

ODĂII 253-259,, BUCURESTI,
013604, ROMANIA

(740) CATALIN TUFAN, ȘOSEAUA
ODĂII 253-259, BUCUREȘTI,
BUCURESTI, 013604, ROMANIA

(540)

http://api.osim.ro/video/50/89/50895.mp4

T $ €

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.17.25; 26.01.01; 26.01.17;
29.01.12

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

clase:
35. Publicitate
42. Servicii în domeniul științei și tehnologiei,
servicii de asistență în domeniul tehnologiei
informației

───────

(210) M 2021 07465
(151) 14/10/2021
(732) COSMIN-ANDREI NEACSU,

STR. TEPES VODA, NR. 38, BL.
D23, SC. B, ET.2, AP. 8, JUD.
ARGEŞ, PITESTI, 110036, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

YouStars

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.01.02; 26.02.07

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

41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente muzicale, editare
video, montajul benzilor video, producție de
înregistrări video, proiecție de filme video,
producție de materiale video, servicii de
înregistrare video, servicii de producție video,
producție de videouri muzicale, editare de
înregistrări video, producție de filme video
preînregistrate, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
servicii de editare video pentru evenimente,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale.

───────

http://api.osim.ro/video/50/89/50895.mp4
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(210) M 2021 07466
(151) 14/10/2021
(732) FANTAZIA PR BOUTIQUE S.R.L.,

STRADA BRÂNDUȘELOR 7, BL.
G3, SCARA 1, ETAJ 3, AP. 16,
SECTOR 3, BUCURESTI, 031254,
ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU, SRL,
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, 031254, ROMANIA

(540)
Colorhood

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi material pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar,
invitaţii (papetărie), cărţi, fluturaşi publicitari,
tipărituri grafice, felicitări (tipărite), reviste
(publicaţii periodice), manuale (ghiduri) / ghiduri
(manuale), agende, buletine informative, ziare,
carnete de notiţe (papetărie), tablouri (picturi),
cu sau fără ramă, broşuri, ilustraţii, cărţi poştale,
postere, publicaţii tipărite, fotografii (tipărite),
reproduceri grafice, opere de artă din hârtie sau
carton, precum figurine din papier mâché (pastă
de hârtie), litografii înrămate sau neînrămate,
picturi şi acuarele.
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţit elor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut,
ceramică pentru uz casnic, căni, produse de
olărie, cești, veselă, vase de lut / faianţă, cratiţe
din lut, ceainice, vaze, figurine din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă / statuete din
porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă, lucrări
de artă din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau
sticlă.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari 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), servicii de
agenţie de publicitate, închirierea spaţiului
publicitar, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, postarea de
afişe publicitare, închirierea panourilor de
afişaj (panouri publicitare), consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în publicitate, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, marketing,
servicii de relaţii media, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, 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 cu scop comercial
sau publicitar, publicitate exterioară, publicitate
cu plata per click, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi
servicii pentru alte afaceri), relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, marketing
cu public ţintă, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare,
dezvoltarea de concepte publicitare, servicii de
comerţ cu amănuntul pentru lucrările de artă
furnizate de galeriile de artă.
36. Servicii financiare, evaluarea financiară a
operelor de artă.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
închirierea lucrărilor de artă, servicii de
caligrafie, organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, transfer de know-how (instruire),
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, planificarea
de petreceri (divertisment), organizarea şi
susţinerea de seminarii, închirierea de decoruri
pentru spectacole, prezentarea operelor de artă
publicului în scop cultural sau educațional,
fotografie

───────
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(210) M 2021 07467
(151) 14/10/2021
(732) BOLONYI CLARISSA EMANUELA

- ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
STR.GRIVIȚEI NR.47, JUD
BRAŞOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) FANTANA RAUL SORIN & ASOC.,
STR.9 MAI NR.4, SC.D, AP.3,
BRASOV, 500209, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)
IN VACANTA PE PAMANT

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

16. Agende, articole de papetărie şi de birou,
cu excepţia mobilei, materiale didactice şi
educative, publicaţii tipărite, semne de cărţi,
reviste (publicaţii periodice).
25. Cravate, cravate din piele, curele
(îmbrăcăminte), curele cu buzunar pentru bani
(îmbrăcăminte).
41. Prezentarea, în scopuri culturale sau
educaţionale, a lucrărilor de artă vizuală sau
de literatură, instruire practică (demonstraţii),
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, publicarea cărţilor,
servicii de compoziţie muzicală, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, servicii
de tabere de vacanţă (divertisment), servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă.

───────


