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Cereri Mărci publicate în 31/08/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

2 M 2021 05903 24/08/2021 EXCLUSIVE FASHION SRL embody

3 M 2021 06079 24/08/2021 DEVI ACCESSORIES SRL Atelier Devi

4 M 2021 06169 24/08/2021 ASOCIATIA ONCOHELP asociatia OncoHalp

5 M 2021 06170 24/08/2021 BECIUL DOMNESC SA Măria Sa, Vinul

6 M 2021 06171 24/08/2021 S.C. GENIUS NUTRITION SRL GENIUS NUTRITION The best
or nothing! IMUNO - X5

7 M 2021 06172 24/08/2021 PUBLIVOL CREATIV SA AFTERSCHOOL - ÎNVĂȚĂM
ÎMPREUNĂ

8 M 2021 06173 24/08/2021 CCC GLOBAL TRADING SRL ZGTS

9 M 2021 06174 24/08/2021 CCC GLOBAL TRADING DR. BEAUTY Skincare

10 M 2021 06175 24/08/2021 S.C. MEN SHAPERS S.R.L. MenShapers

11 M 2021 06176 24/08/2021 MAFFS CREATIVE GROUP
S.R.L.

MaffStuff

12 M 2021 06177 24/08/2021 MTM SKY RESIDENCE SRL MTM RESIDENCE

13 M 2021 06178 24/08/2021 GIOVANNI MARIO
FRANCESCO

MIGHTY JELLY STUDIO

14 M 2021 06179 24/08/2021 VERNA-REST COMPLEX SRL PARK LINE residence

15 M 2021 06180 24/08/2021 CASEN RECORDATI S.L. PROCTOLAX

16 M 2021 06181 24/08/2021 ALINA IONESCU HOWA

17 M 2021 06182 24/08/2021 IOANA LAVINIA MATEI BEAUTYCEUTIC

18 M 2021 06183 24/08/2021 NICOLETA MARIA
VODANOVICI

TerraNutriLife Aleg sa RENASC!

19 M 2021 06184 24/08/2021 ANDRU IOSEF CONSULTING
SRL

PRIMUL ACOPERIȘ

20 M 2021 06185 24/08/2021 IONELA GAVRILĂ 80s - 90s disco

21 M 2021 06186 24/08/2021 MATEI IOANA LAVINIA skinopharm

22 M 2021 06187 24/08/2021 IONELA GAVRILĂ satul lui Mos Crăciun

23 M 2021 06188 24/08/2021 BANQUE BANORIENT FRANCE
S.A. SUCURSALA ROMÂNIA

BANQUE BANORIENT FRANCE

24 M 2021 06189 24/08/2021 PRONTO MOBILE S.R.L. august coffee drinks food

25 M 2021 06190 24/08/2021 SCENTUM OBSESSION SRL MY BOUDOIR

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 05814 09/08/2021 ROMULUS SORIN NICULESCU Vetter respect your mobile device
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
26 M 2021 06191 24/08/2021 IONELA GAVRILĂ DJ CONTE

27 M 2021 06192 24/08/2021 SCENTUM OBSESSION SRL My OPULENT NOIR Boudoir

28 M 2021 06193 24/08/2021 DIFITALLAB LIMITED S.R.L PUCIOASA FABRICA

29 M 2021 06194 24/08/2021 SCENTUM OBSESSION SRL My FABULOUS NUDE Boudoir

30 M 2021 06195 24/08/2021 ASOCIATIA FOTBAL CLUB
INTER STARS 2020 SIBIU

F.C. INTER SIBIU

31 M 2021 06196 24/08/2021 OSCAR CREATIVE SRL JACK'S BARBER SHOP ESTD.
2019

32 M 2021 06197 24/08/2021 JURESSA NET SRL Women in Law

33 M 2021 06198 24/08/2021 ZSOLT KILIN Flori fete și băieți

34 M 2021 06199 24/08/2021 TUD MEDICAL EXPERT SRL Clinica Identiq

35 M 2021 06200 24/08/2021 TUD MEDICAL EXPERT SRL identiq

36 M 2021 06201 24/08/2021 IHB LANGUAGE TRAINING
CENTER SRL

English Kids Academy Mai Mult
Decât Engleză

37 M 2021 06202 24/08/2021 IHB LANGUAGE TRAINING
CENTER SRL

Happy Learners are Effective
Learners
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BLD. MARESAL ALEXANDRU
AVERESCU NR. 7A, CORP
A, ET. 11, AP. 35, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
Vetter respect

your mobile device
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Telefoane, telefoane mobile, telefoane
portabile, telefoane celulare, telefoane
inteligente, telefoane digitale, conectoare pentru
telefoane, adaptoare pentru telefoane, căști
pentru telefoane, telefoane celulare digitale,
telefoane fără fir, huse pentru telefoane, baterii
pentru telefoane, difuzoare pentru telefoane
mobile, căști pentru telefoane mobile, suporturi
pentru telefoane mobile, căști fără fir pentru
telefoane inteligente, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, huse cu tastatură pentru
telefoane inteligente, căști cu microfon pentru
telefoane inteligente, capace mufă antipraf
pentru telefoanele mobile, seturi de căști pentru
telefoanele mobile, suporturi de încărcare fără
fir pentru telefoane inteligente, echipamente
pentru utilizarea fără mâini a telefoanelor
mobile, suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, huse
pentru telefoane mobile, din pânză sau material
textil, adaptoare de gen (adaptoare de cabluri)
pentru telefoane mobile, folii de protecție cu
cristale lichide pentru telefoane inteligente,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
aparate de telecomunicații destinate utilizării cu
rețele de telefoane mobile, protecții de ecran sub
formă de folii pentru telefoane mobile, brățări de
ceas pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, unități flash usb cu microconectoare
usb compatibile cu telefoanele mobile, tocuri
pentru telefoane mobile din piele sau din imitații
de piele, telefoane mobile cu tastaturi și numere
mari care ajută utilizatorii cu deficiențe de vedere
sau de dexteritate.

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu telefoane portabile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu telefoane
celulare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu telefoane digitale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu conectoare pentru
telefoane, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu adaptoare pentru telefoane,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu căști pentru telefoane, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu telefoane celulare
digitale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu telefoane fără fir, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu huse pentru
telefoane, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu baterii pentru telefoane, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu difuzoare
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu căști pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suporturi pentru telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu căști fără fir pentru telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încărcătoare de baterii pentru telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
huse cu tastatură pentru telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
căști cu microfon pentru telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
capace mufă antipraf pentru telefoanele mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
seturi de căști pentru telefoanele mobile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu suporturi
de încărcare fără fir pentru telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente pentru utilizarea fără mâini
a telefoanelor mobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suporturi pentru selfie,
utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
huse pentru telefoane mobile, din pânză sau
material textil, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu adaptoare de gen (adaptoare
de cabluri) pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu folii de
protecție cu cristale lichide pentru telefoane
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu protecții de ecran, din sticlă călită,
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării în
vehicule, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate de telecomunicații destinate

(210) M 2021 05814
(151) 09/08/2021
(732) ROMULUS SORIN NICULESCU,
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utilizării cu rețele de telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu protecții de
ecran sub formă de folii pentru telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu brățări de ceas pentru comunicarea de date
către telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu unități flash usb cu
microconectoare usb compatibile cu telefoanele
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tocuri pentru telefoane mobile din
piele sau din imitații de piele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu telefoane mobile
cu tastaturi și numere mari care ajută utilizatorii
cu deficiențe de vedere sau de dexteritate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
telefoane, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu telefoane mobile, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu telefoane portabile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
telefoane celulare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu telefoane
digitale, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu conectoare pentru telefoane, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu adaptoare
pentru telefoane, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu căști pentru telefoane, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu telefoane
celulare digitale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu telefoane fără fir, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu huse pentru
telefoane, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu baterii pentru telefoane, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu difuzoare
pentru telefoane mobile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu căști pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu suporturi pentru telefoane mobile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu căști
fără fir pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu încărcătoare
de baterii pentru telefoane mobile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu căști cu
microfon pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu seturi de căști
pentru telefoanele mobile, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
pentru utilizarea fără mâini a telefoanelor mobile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu huse pentru telefoane

mobile, din pânză sau material textil, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu adaptoare
de gen (adaptoare de cabluri) pentru telefoane
mobile, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu încărcătoare
de baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate de telecomunicații destinate
utilizării cu rețele de telefoane mobile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu protecții de
ecran sub formă de folii pentru telefoane mobile,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
brățări de ceas pentru comunicarea de date către
telefoane inteligente.

───────

(210) M 2021 05903
(151) 24/08/2021
(732) EXCLUSIVE FASHION SRL,

STR CPT. CORLATESCU FD 3
NR 8, JUDETUL TELEORMAN,
ROSIORI DE VEDE, TELEORMAN,
ROMANIA

(540)
embody

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului
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
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou

───────
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(210) M 2021 06079
(151) 24/08/2021
(732) DEVI ACCESSORIES SRL, B-DUL

UNIRII NR. 33, BLOC A2, SC.3,
AP.59, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030833, ROMANIA

(540)
Atelier Devi

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora, bijuterii,
pietre prețioase și semiprețioase.

───────

(210) M 2021 06169
(151) 24/08/2021
(732) ASOCIATIA ONCOHELP, STR.

CIPRIAN PORUMBESCU NR.59,
JUD. TIMIS, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

asociatia OncoHalp

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(591) Culori revendicate:roz (Pantone 219 C),
gri (Pantone 7542 C)

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

44. Servicii de asistență medicală pentru oameni
───────

(210) M 2021 06170
(151) 24/08/2021
(732) BECIUL DOMNESC SA, STRADA

AVANTULUI NR. 12, JUD.
VRANCEA, FOCŞANI, 620075,
VRANCEA, ROMANIA

(540)
Măria Sa, Vinul

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru producţia de băuturi.
35. Reclamă, publicitate, administrarea
afacerilor, management, relaţii publice.
39. Transport, ambalare şi depozitare.

───────

(210) M 2021 06171
(151) 24/08/2021
(732) S.C. GENIUS NUTRITION SRL,

ŞOSEAUA TAMAŞI, NR. 20, HALA
6A, JUD. ILFOV, BUFTEA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

GENIUS NUTRITION The
best or nothing! IMUNO - X5

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe si alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman si veterinar, suplimente dietetice
destinate să suplimenteze o dietă normală sau
să aibă beneficii pentru sănătate, înlocuitori ai
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meselor, alimente şi băuturi dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, preparate pe
bază de vitamine sub formă de suplimente
alimentare, suplimente alimentare realizate în
principal din minerale, suplimente alimentare
realizate în principal din vitamine, suplimente
alimentare pentru persoane cu nevoi dietetice
speciale, băuturi pe bază de vitamine şi minerale
sub formă de suplimente alimentare, băuturi
pe bază de vitamine şi minerale sub formă de
suplimente alimentare.
30. Batoane proteice din cereale pentru
consumul uman.

───────

(210) M 2021 06172
(151) 24/08/2021
(732) PUBLIVOL CREATIV SA,

PIATA PRESEI LIBERE NR 1,
CASA PRESEI, BLOC A3, CAM
29, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
AFTERSCHOOL -

ÎNVĂȚĂM ÎMPREUNĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 06173
(151) 24/08/2021
(732) CCC GLOBAL TRADING SRL,

STR STIRBEI-VODA 6, BLOC M2,
SC A, AP 3, BLOC M2, SC A, AP
3, JUD CĂLĂRAŞI, CALARASI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

ZGTS

(531) Clasificare Viena:
27.05.17

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.
5. Produse igienice pentru medicină,
dezinfectante.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, 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.
28. Aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────
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(210) M 2021 06174
(151) 24/08/2021
(732) CCC GLOBAL TRADING, STR

STIRBEI-VODA 6, BLOC M2, SC A,
AP 3, JUD. CALARASI, CALARASI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)

DR. BEAUTY Skincare

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.03.01

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.
5. Produse igienice pentru medicină,
dezinfectante.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, 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.
28. Aparate pentru jocuri video, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2021 06175
(151) 24/08/2021
(732) S.C. MEN SHAPERS S.R.L., STR.

CXII NR. 13, JUDEŢ TIMIŞ, ŞAG,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)
MenShapers

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

3. Preparate cosmetice şi produse de toaletă
nemedicinale, produse cosmetice, cosmetice şi
preparate cosmetice.

8. Instrumente pentru tunderea şi îndepărtarea
părului, acţionate manual.
21. Ustensile cosmetice pentru igiena şi pentru
îngrijirea frumuseţii.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului, pelerine pentru coafor.

───────

(210) M 2021 06176
(151) 24/08/2021
(732) MAFFS CREATIVE GROUP S.R.L.,

STR. ALMASU MIC NR. 13, BL.
B11, SC. A, ET. 4, APT. 9, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII SRL,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ET. 1, BIROU 1.02, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050726, ROMANIA

(540)
MaffStuff

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
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.
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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.
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.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
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 06177
(151) 24/08/2021
(732) MTM SKY RESIDENCE SRL,

STR. VIRGILIU 81, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010882, ROMANIA

(540)

MTM RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.12; 26.11.03

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

37. Servicii de construcții și demolări de clădiri,
închiriere de utilaje, instalații și echipamente

pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere.

───────

(210) M 2021 06178
(151) 24/08/2021
(732) GIOVANNI MARIO FRANCESCO,

STR. RETEZAT, NR. 2, SAT
CREATA, JUDEȚ ILFOV,
DASCĂLU, ILFOV, ROMANIA

(540)

MIGHTY JELLY STUDIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 23.03.10

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

28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, decorațiuni pentru pomul
de Crăciun.
38. Servicii de telecomunicații.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și de cercetare și proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială și design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
și dezvoltarea de componente hardware și
software ale calculatorului.

───────
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(210) M 2021 06179
(151) 24/08/2021
(732) VERNA-REST COMPLEX

SRL, STR. CORNELIA NR. 26,
CORP C1, PARTER, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS API SRL, STR. 11
IUNIE NR. 51, SCARA A, ET. 1, AP.
5, COMPLEX VIVANDO, SECTOR
4, BUCUREȘTI, 040171, ROMANIA

(540)

PARK LINE residence

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 26.01.03; 26.11.03

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

clase:
35. Publicitate, lucrări de birou, servicii de
publicitate, marketing şi promovare, publicitate
online, organizare de promoții prin mijloace
audiovizuale, organizarea și coordonarea de
târguri și expoziții în scopuri comerciale,
marketing imobiliar, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar, analiză de marketing în
domeniul imobiliar, vânzare prin licitație de
bunuri imobiliare.
36. Servicii imobiliare, brokeraj cu garanții reale
imobiliare, consultanță privind achiziționarea
de bunuri imobiliare, închiriere de bunuri
imobiliare și de proprietăți, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru
clădiri rezidențiale, consultanță imobiliară,
afaceri imobiliare, gestionarea proprietăților
(imobiliare), managementul proprietăților
imobiliare, gestionarea investițiilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară în interesul
beneficiarilor în vederea vânzării, cumpărării sau
închirierii de imobile.
37. Construcție de proprietăți rezidențiale,
construirea de zone rezidențiale, reparare și
întreținere de clădiri rezidențiale, servicii de
curățenie pentru case din complexe rezidențiale,
servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),

construcţie de clădiri de apartamente, servicii
de consultanță privind reparațiile la clădiri,
consultanță privind construcția de clădiri și de
clădiri rezidențiale.

───────

(210) M 2021 06180
(151) 24/08/2021
(732) CASEN RECORDATI S.L.,

AUTOVIA DE LOGROŃO KM
13,3, 50180, UTEBO, ZARAGOZA,
SPANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ - BIONPI, CALEA
DOROBANŢILOR, NR.126-130,
BL.8, SC.A, ET.9, AP.50, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 010577, ROMANIA

(540)
PROCTOLAX

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

5. Produse și preparate farmaceutice, în special
preparate farmaceutice pentru tratamentul
constipației.

───────

(210) M 2021 06181
(151) 24/08/2021
(732) ALINA IONESCU, STR. DRUMEA

RĂDULESCU NR. 19, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HOWA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.08
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Ape minerale și gazoase, ape de masă, ape
(băuturi), băuturi non-alcoolice.

───────

(210) M 2021 06182
(151) 24/08/2021
(732) IOANA LAVINIA MATEI, STR.

RUDULUI NR. 51A, JUDEȚ
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

BEAUTYCEUTIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.03

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

3. Produse pentru toaletă, produse cosmetice,
cosmetice și preparate cosmetice, produse
cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, șervețele impregnate cu produse
cosmetice, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, creme și loțiuni cosmetice,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme
cosmetice pentru fata si corp, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, creme
dermatologice (altele decât cele medicinale),
măști cosmetice de curățare pentru față,
produse cosmetice sub formă de pudră,
produse cosmetice sub formă de crème,
produse cosmetice pentru machiaj (aplicate

pe piele), preparate cosmetice pentru baie
și pentru duș, farduri, spume (cosmetice),
anticearcăne corectoare (cosmetice), eye-liner
(cosmetice), loțiuni autobronzante (cosmetice),
cosmetice pentru bronzare, cosmetice pentru
buze, farduri cosmetice pentru ochi,
farduri cosmetice pentru pleoape, produse
cosmetice pentru sprâncene, loțiuni cosmetice
pentru îndepărtarea machiajului, produse de
demachiere, măști de piele (cosmetice), măști
de frumusețe, măști de față iluminatoare, măști
de față hidratante, măști de față anti-îmbătrânire,
creme cosmetice pentru fermitatea pielii din jurul
ochilor, produse cosmetice sub formă de geluri,
săpunuri și geluri, produse de curățat, cosmetice,
pentru ten acneic, preparate pentru baie,
preparate hidratante (cosmetice), loțiuni tonice
(cosmetice), loțiuni solare (cosmetice), creme
de noapte (cosmetice), preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, produse cosmetice
pentru spălarea feței, loțiuni tonice pentru față
(cosmetice), cosmetice pentru tratarea pielii
uscate, produse cosmetice de protecție a
buzelor, preparate cosmetice pentru iluminarea
pielii (machiaj), uleiuri eterice, uleiuri după
expunerea la soare (cosmetice), produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii,
spray-uri cosmetice pentru îngrijirea pielii, cu
aplicare locală, preparate și tratamente pentru
păr, preparate cosmetice pentru păr și pielea
capului, loțiuni capilare, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, preparate pentru curățare și
odorizante, articole de parfumerie și odorizante,
parfumuri, produse de parfumerie, deodorante
și antiperspirante, produse pentru epilare și
bărbierit, produse pentru curățarea dinților.
5. Preparate și articole sanitare, dezinfectanți
și antiseptic, săpunuri dezinfectante,
săpunuri medicinale, șampoane medicamentate,
produse medicinale pentru curățarea dinților,
dezinfectante, soluții antibacteriene pentru
spălarea mâinilor, preparate pentru baie
de uz medical, preparate chimice
de uz medical, preparate chimice de
uz farmaceutic, remedii naturale și
farmaceutice, preparate dermatologice, produse
antiinfecțioase dermatologice, substanțe
farmaceutice dermatologice, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți.
21. Ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, perii cosmetice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, aplicatoare
cosmetice, recipiente pentru cosmetice,
cutii adaptate pentru ustensile cosmetice,
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 produse
pentru toaletă, cosmetice, cosmetice și
preparate cosmetice, produse cosmetice,
produse cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, șervețele impregnate cu produse
cosmetice, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, creme și loțiuni cosmetice,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme
cosmetice pentru fata si corp, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, creme
dermatologice (altele decât cele medicinale),
măști cosmetice de curățare pentru față,
produse cosmetice sub formă de pudră,
produse cosmetice sub formă de crème,
produse cosmetice pentru machiaj (aplicate
pe piele), preparate cosmetice pentru baie
și pentru duș, farduri, spume (cosmetice),
anticearcăne corectoare (cosmetice), eye-liner
(cosmetice), loțiuni autobronzante (cosmetice),
cosmetice pentru bronzare, cosmetice pentru
buze, farduri cosmetice pentru ochi,
farduri cosmetice pentru pleoape, produse
cosmetice pentru sprâncene, loțiuni cosmetice
pentru îndepărtarea machiajului, produse de
demachiere, măști de piele (cosmetice), măști
de frumusețe, măști de față iluminatoare, măști
de față hidratante, măști de față anti-îmbătrânire,
creme cosmetice pentru fermitatea pielii din jurul
ochilor, produse cosmetice sub formă de geluri,
săpunuri și geluri, produse de curățat, cosmetice,
pentru ten acneic, preparate pentru baie,
preparate hidratante (cosmetice), loțiuni tonice
(cosmetice), loțiuni solare (cosmetice), creme
de noapte (cosmetice), preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, produse cosmetice
pentru spălarea feței, loțiuni tonice pentru față
(cosmetice), cosmetice pentru tratarea pielii
uscate, produse cosmetice de protecție a
buzelor, preparate cosmetice pentru iluminarea
pielii (machiaj), uleiuri eterice, uleiuri după
expunerea la soare (cosmetice), produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii,
spray-uri cosmetice pentru îngrijirea pielii,
cu aplicare locală, preparate și tratamente
pentru păr, preparate cosmetice pentru păr
și pielea capului, loțiuni capilare, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, preparate
pentru curățare și odorizante, articole de
parfumerie și odorizante, parfumuri, produse
de parfumerie, deodorante și antiperspirante,

produse pentru epilare și bărbierit, produse
pentru curățarea dinților, preparate și
articole sanitare, dezinfectanți și antiseptic,
săpunuri dezinfectante, săpunuri medicinale,
șampoane medicamentate, produse medicinale
pentru curățarea dinților, dezinfectante, soluții
antibacteriene pentru spălarea mâinilor,
preparate pentru baie de uz medical, preparate
chimice de uz medical, preparate chimice
de uz farmaceutic, remedii naturale și
farmaceutice, preparate dermatologice, produse
antiinfecțioase dermatologice, substanțe
farmaceutice dermatologice, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, ustensile
cosmetice, pentru igienă și pentru îngrijirea
frumuseții, perii cosmetice, ustensile cosmetice,
spatule cosmetice, aplicatoare cosmetice,
recipiente pentru cosmetice, cutii adaptate
pentru ustensile cosmetice, instrumente de
mână pentru aplicarea cosmeticelor, accesorii de
baie.
44. Consiliere cu privire la produse cosmetice,
consultanță în materie de frumusețe, servicii de
igienă și frumusețe pentru oameni, tratamente
cosmetice pentru corp, tratamente cosmetice
pentru ten, tratamente cosmetice pentru
păr, servicii cosmetice de îngrijire corporală,
aplicarea produselor cosmetice pe față, aplicare
de produse cosmetice pe corp, tratamente
cosmetice de umplere prin injecție, servicii de
bronzare în scopuri cosmetice (pentru oameni),
servicii de tratamente cosmetice pentru corp,
față și păr, servicii oferite de saloane de
frumusețe.

───────
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(210) M 2021 06183
(151) 24/08/2021
(732) NICOLETA MARIA VODANOVICI,

STR. GIUSEPPE VERDI NR. 3,
SC. B, ET. 1, AP. 9, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

TerraNutriLife
Aleg sa RENASC!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.16

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

41. Organizare de cursuri, cursuri de nutriție
(nemedicale), cursuri de instruire privind
sănătatea, furnizare de cursuri de formare
continuă, servicii educaționale de furnizare a
cursurilor de educație, furnizare de cursuri de
instruire privind conștiința de sine, organizare de
cursuri de formare cu privire la diete prin internet.
44. Consiliere privind eliberarea încărcăturii
emoționale asociate afecțiunilor medicale,
consultanță profesională în materie de sănătate.

───────

(210) M 2021 06184
(151) 24/08/2021
(732) ANDRU IOSEF CONSULTING

SRL, SAT BOZOVICI, NR. 822,
JUDETUL CARAS SEVERIN,
BOZOVICI, CARAȘ SEVERIN,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
CALEA ARADULUI, NR. 33,
ET.1, AP.7, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

PRIMUL ACOPERIȘ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 07.03.11

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

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu utilaje de construcții, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu utilaje de construcții,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
materiale de construcții, servicii de coordonare
de proiecte de afaceri pentru proiecte de
construcții, servicii administrative referitoare la
trimiteri către antreprenori generali în construcții,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii
de publicitate și marketing online, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru
terți, publicitate online, difuzare de materiale
publicitare online, servicii de comenzi online,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata și cu
amănuntul, vanzare cu ridica a materialelor de
constructii.

───────
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(210) M 2021 06185
(151) 24/08/2021
(732) IONELA GAVRILĂ, STRADA

PANSELELOR NR.8, JUDETUL
IALOMITA, FETESTI, IALOMIȚA,
ROMANIA

(540)

80s - 90s disco

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.13.01

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

41. Organizare de spectacole muzicale,
organizare de spectacole muzicale live,
producție de spectacole muzicale, prezentare
de spectacole muzicale, regizare de spectacole
muzicale, organizare de spectacole muzicale,
servicii de regie artistică pentru spectacolele
muzicale, organizare de spectacole vizuale și
muzicale, organizare de spectacole muzicale
în direct, organizare de spectacole muzicale
în mijlocul publicului organizate la săli de
spectacole, spectacole în direct susținute de
trupe muzicale, prezentare de spectacole
în direct ale formațiilor muzicale, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
spectacole muzicale în direct, divertisment
de tipul concertelor, producere de concerte
muzicale, prezentare de concerte, prezentare
de concerte muzicale, divertisment muzical,
divertisment on-line, divertisment în direct.
45. Concesiune de licențe de spectacole
muzicale.

───────

(210) M 2021 06186
(151) 24/08/2021
(732) MATEI IOANA LAVINIA, STR.

RUDULUI NR. 51A, JUDETUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

skinopharm

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.03

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

clase:
3. Produse pentru toaletă, produse cosmetice,
cosmetice și preparate cosmetice, produse
cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, șervețele impregnate cu produse
cosmetice, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, creme și loțiuni cosmetice,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme
cosmetice pentru fata si corp, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, creme
dermatologice (altele decât cele medicinale),
măști cosmetice de curățare pentru față,
produse cosmetice sub formă de pudră,
produse cosmetice sub formă de crème,
produse cosmetice pentru machiaj (aplicate
pe piele), preparate cosmetice pentru baie
și pentru duș, farduri, spume (cosmetice),
anticearcăne corectoare (cosmetice), eye-liner
(cosmetice), loțiuni autobronzante (cosmetice),
cosmetice pentru bronzare, cosmetice pentru
buze, farduri cosmetice pentru ochi,
farduri cosmetice pentru pleoape, produse
cosmetice pentru sprâncene, loțiuni cosmetice
pentru îndepărtarea machiajului, produse de
demachiere, măști de piele (cosmetice), măști
de frumusețe, măști de față iluminatoare, măști
de față hidratante, măști de față anti-îmbătrânire,
creme cosmetice pentru fermitatea pielii din jurul
ochilor, produse cosmetice sub formă de geluri,
săpunuri și geluri, produse de curățat, cosmetice,
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pentru ten acneic, preparate pentru baie,
preparate hidratante (cosmetice), loțiuni tonice
(cosmetice), loțiuni solare (cosmetice), creme
de noapte (cosmetice), preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, produse cosmetice
pentru spălarea feței, loțiuni tonice pentru față
(cosmetice), cosmetice pentru tratarea pielii
uscate, produse cosmetice de protecție a
buzelor, preparate cosmetice pentru iluminarea
pielii (machiaj), uleiuri eterice, uleiuri după
expunerea la soare (cosmetice), produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii,
spray-uri cosmetice pentru îngrijirea pielii, cu
aplicare locală, preparate și tratamente pentru
păr, preparate cosmetice pentru păr și pielea
capului, loțiuni capilare, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, preparate pentru curățare și
odorizante, articole de parfumerie și odorizante,
parfumuri, produse de parfumerie, deodorante
și antiperspirante, produse pentru epilare și
bărbierit, produse pentru curățarea dinților.
5. Preparate și articole sanitare, dezinfectanți
și antiseptic, săpunuri dezinfectante,
săpunuri medicinale, șampoane medicamentate,
produse medicinale pentru curățarea dinților,
dezinfectante, soluții antibacteriene pentru
spălarea mâinilor, preparate pentru baie
de uz medical, preparate chimice
de uz medical, preparate chimice de
uz farmaceutic, remedii naturale și
farmaceutice, preparate dermatologice, produse
antiinfecțioase dermatologice, substanțe
farmaceutice dermatologice, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți.
21. Ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, perii cosmetice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, aplicatoare
cosmetice, recipiente pentru cosmetice,
cutii adaptate pentru ustensile cosmetice,
instrumente de mână pentru aplicarea
cosmeticelor, accesorii de baie.
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
si cu ridicata in legatura cu produse
pentru toaletă, cosmetice, cosmetice și
preparate cosmetice, produse cosmetice,
produse cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, șervețele impregnate cu produse
cosmetice, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, creme și loțiuni cosmetice,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme

cosmetice pentru fata si corp, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, creme
dermatologice (altele decât cele medicinale),
măști cosmetice de curățare pentru față,
produse cosmetice sub formă de pudră,
produse cosmetice sub formă de crème,
produse cosmetice pentru machiaj (aplicate
pe piele), preparate cosmetice pentru baie
și pentru duș, farduri, spume (cosmetice),
anticearcăne corectoare (cosmetice), eye-liner
(cosmetice), loțiuni autobronzante (cosmetice),
cosmetice pentru bronzare, cosmetice pentru
buze, farduri cosmetice pentru ochi, farduri
cosmetice pentru pleoape, produse cosmetice
pentru sprâncene, loțiuni cosmetice pentru
îndepărtarea machiajului, demachiere (produse
de -), măști de piele (cosmetice), măști de
frumusețe, măști de față iluminatoare, măști de
față hidratante, măști de față anti-îmbătrânire,
creme cosmetice pentru fermitatea pielii din jurul
ochilor, produse cosmetice sub formă de geluri,
săpunuri și geluri, produse de curățat, cosmetice,
pentru ten acneic, preparate pentru baie,
preparate hidratante (cosmetice), loțiuni tonice
(cosmetice), loțiuni solare (cosmetice), creme
de noapte (cosmetice), preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, produse cosmetice
pentru spălarea feței, loțiuni tonice pentru față
(cosmetice), cosmetice pentru tratarea pielii
uscate, produse cosmetice de protecție a
buzelor, preparate cosmetice pentru iluminarea
pielii (machiaj), uleiuri eterice, uleiuri după
expunerea la soare (cosmetice), produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii,
spray-uri cosmetice pentru îngrijirea pielii,
cu aplicare locală, preparate și tratamente
pentru păr, preparate cosmetice pentru păr
și pielea capului, loțiuni capilare, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, preparate
pentru curățare și odorizante, articole de
parfumerie și odorizante, parfumuri, produse
de parfumerie, deodorante și antiperspirante,
produse pentru epilare și bărbierit, produse
pentru curățarea dinților, preparate și
articole sanitare, dezinfectanți și antiseptic,
săpunuri dezinfectante, săpunuri medicinale,
șampoane medicamentate, produse medicinale
pentru curățarea dinților, dezinfectante, soluții
antibacteriene pentru spălarea mâinilor,
preparate pentru baie de uz medical, preparate
chimice de uz medical, preparate chimice
de uz farmaceutic, remedii naturale și
farmaceutice, preparate dermatologice, produse
antiinfecțioase dermatologice, substanțe
farmaceutice dermatologice, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, ustensile
cosmetice, pentru igienă și pentru îngrijirea
frumuseții, perii cosmetice, ustensile cosmetice,
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spatule cosmetice, aplicatoare cosmetice,
recipiente pentru cosmetice, cutii adaptate
pentru ustensile cosmetice, instrumente de
mână pentru aplicarea cosmeticelor, accesorii de
baie.
44. Consiliere cu privire la produse cosmetice,
consultanță în materie de frumusețe, servicii de
igienă și frumusețe pentru oameni, tratamente
cosmetice pentru corp, tratamente cosmetice
pentru ten, tratamente cosmetice pentru
păr, servicii cosmetice de îngrijire corporală,
aplicarea produselor cosmetice pe față, aplicare
de produse cosmetice pe corp, tratamente
cosmetice de umplere prin injecție, servicii de
bronzare în scopuri cosmetice (pentru oameni),
servicii de tratamente cosmetice pentru corp,
față și păr, servicii oferite de saloane de
frumusețe.

───────

(210) M 2021 06187
(151) 24/08/2021
(732) IONELA GAVRILĂ, STRADA

PANSELELOR NR.8, JUDETUL
IALOMITA, FETESTI, IALOMIȚA,
ROMANIA

(540)

satul lui Mos Crăciun

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.27; 05.01.10

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

28. Instalații de jocuri pentru parcuri de
distracție.
41. Servicii specifice parcurilor de distracții
și tematice, servicii ale parcurilor tematice,
servicii oferite de parcuri tematice, servicii
pentru parcurile de distracții și cele tematice,

servicii de divertisment pentru copii, servicii de
divertisment oferite pentru copii, furnizare de
servicii de divertisment pentru copii, parcuri
de distracție, servicii specifice parcurilor de
distracții, producere de spectacole în parcuri
de distracții, parcuri de distracție și tematice,
târguri, grădini zoologice și muzee, servicii de
divertisment sub formă de spectacole în parcuri
de distracții.

───────

(210) M 2021 06188
(151) 24/08/2021
(732) BANQUE BANORIENT FRANCE

S.A. SUCURSALA ROMÂNIA, B-
DUL UNIRII, NR. 66, BL. K3, ET. S
+P+M, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENȚIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, BL. 1, SC.
A, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
BANQUE

BANORIENT FRANCE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Carduri bancare codificate, carduri bancare
cu codificare magnetică, carduri magnetice
codate, carduri bancare tipărite (codificate),
carduri de numerar (magnetice), carduri
de credit magnetice, carduri magnetice de
plată, carduri de debit codificate magnetic,
software de comunicare pe calculator care
permite clienților să acceseze informații
referitoare la conturi bancare și să efectueze
tranzacții bancare, terminale computerizate
pentru uz bancar, carduri multifunctionale pentru
servicii financiare, carduri codificate utilizate
pentru tranzacțiile financiare efectuate prin
transfer electronic, programe de calculator
pentru aspecte financiare, software de
calculator pentru gestionarea tranzacțiilor
financiare, software de calculator pentru
crearea de modele financiare, terminale pentru
plăți electronice, terminale securizate pentru
tranzacții electronice, terminale pentru carduri
de credit, terminale pentru puncte de vânzare,
terminale pentru procesarea electronică de plăți
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efectuate cu card de credit, terminale pentru
puncte de desfacere.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
activități publicitare, în special cu privire la
rețele de telematică și de telefonie, compilare
și analiză de informații și date cu privire la
managementul afacerilor, întocmire și analiză
de situații financiare pentru afaceri, analiză
economică în scopuri de afaceri, analiza
afacerilor comerciale.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii bancare cu numerar, cec și ordine de
plată, planificare financiară, schimb de bani,
servicii de informare, consiliere și consultanță
financiară, tranzacții și transferuri financiare,
servicii de plată, servicii de împrumut, de
credit și leasing financiar, subscrieri financiare
și emisiuni de titluri de valoare (banking de
investiții), furnizare de opțiuni multiple de plăți
prin intermediul terminalelor electronice operate
de clienți disponibile la punctele de vânzare
cu amănuntul, procesare de plăți electronice,
procesarea de tranzacții cu card de debit pentru
terți, realizare de tranzacții financiare, servicii cu
privire la cardurile de credit și de numerar, servicii
de plată a facturilor, servicii de plată furnizate
prin intermediul dispozitivelor și aparatelor de
telecomunicație fără fir, servicii de transfer de
bani cu ajutorul cardurilor electronice, tranzacții
electronice cu carduri de credit, asigurări, afaceri
imobiliare, garanție bancară ipotecară, strângere
de fonduri și sponsorizare financiară, furnizarea
de cartele preplătite și jetoane de valoare,
servicii de asigurare, servicii de evaluare,
servicii imobiliare, servicii de depunere în casete
valorice.

───────

(210) M 2021 06189
(151) 24/08/2021
(732) PRONTO MOBILE S.R.L., CALEA

13 SEPTEMBRIE NR. 90, CAM.
101, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) LUPȘA ȘI ASOCIAȚII S.R.L.,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ET. 1, BIROU 1.02, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

(540)

august coffee drinks food

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 26.11.03

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, vânzare prin licitație publică,
achiziții de produse în numele societăților terțe,
abonamente la ziare, servicii de comercializare
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la hardware
de calculator, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la materiale de construcții, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la produse
de papetărie, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la software de calculator, servicii
de comerț cu amănuntul online pentru muzică
și filme descărcabile și preînregistrate, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu căni
și pahare, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la vânzarea de mobilier, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin
poștă pentru produse cosmetice, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru biciclete, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
de modă, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
24/08/2021

cu berea, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse pentru animale de companie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vopsele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse de grădinărit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sanitare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse horticole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceaiuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de voiaj, servicii
de vânzare cu amănuntul de echipamente
horticole, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la blănuri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la flori, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la fructe,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole care
servesc la acoperirea capului, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
bronzare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bagaje, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente muzicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2021 06190
(151) 24/08/2021
(732) SCENTUM OBSESSION SRL,

STR. SULFINEI NR. 3, BIROU
NR. 8, ETAJ 1, JUDETUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCURESTI,
030834, ROMANIA

(540)
MY BOUDOIR

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

3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

───────

(210) M 2021 06191
(151) 24/08/2021
(732) IONELA GAVRILĂ, STRADA

PANSELELOR NR.8, JUDETUL
IALOMITA, FETESTI, IALOMIȚA,
ROMANIA

(540)

DJ CONTE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 16.01.14; 16.01.16

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

41. Servicii de disk jockey, divertisment muzical,
organizare de divertisment muzical, servicii de
divertisment sub formă de înregistrări muzicale,
servicii de furnizare de divertisment sub formă
de spectacole muzicale în direct, spectacole
muzicale, spectacole muzicale live, producție de
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spectacole muzicale, prezentare de spectacole
muzicale, regizare de spectacole muzicale,
organizare de spectacole muzicale, servicii de
regie artistică pentru spectacolele muzicale,
organizare de spectacole vizuale și muzicale,
organizare de spectacole muzicale în direct,
organizare de spectacole muzicale în mijlocul
publicului organizate la săli de spectacole,
divertisment de tipul concertelor.

───────

(210) M 2021 06192
(151) 24/08/2021
(732) SCENTUM OBSESSION SRL,

STR. SULFINEI NR. 3, BIROU
NR. 8, ETAJ 1, JUDETUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCURESTI,
030834, ROMANIA

(540)

My OPULENT NOIR Boudoir

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii

───────

(210) M 2021 06193
(151) 24/08/2021
(732) DIFITALLAB LIMITED S.R.L,

BD. PIPERA NR.1H, VILA M 06,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

PUCIOASA FABRICA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
24. Tesaturi si produse textile, cuverturi de pat si
de masa.

───────
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(210) M 2021 06194
(151) 24/08/2021
(732) SCENTUM OBSESSION SRL,

STR. SULFINEI NR. 3, BIROU
NR. 8, ETAJ 1, JUDETUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCURESTI,
030834, ROMANIA

(540)

My FABULOUS NUDE Boudoir

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii

───────

(210) M 2021 06195
(151) 24/08/2021
(732) ASOCIATIA FOTBAL CLUB

INTER STARS 2020 SIBIU, ALEEA
GENISTILOR NR.21, AP.32,
JUDETUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

F.C. INTER SIBIU

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.02; 21.03.01;
26.11.06; 26.11.07

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

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2021 06196
(151) 24/08/2021
(732) OSCAR CREATIVE SRL,

SOSEAUA MANGALIEI NR.9,
BL.J5, SC.B, AP.32, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, SECTOR
4, BUCURESTI, 041256, ROMANIA

(540)

JACK'S BARBER
SHOP ESTD. 2019

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 02.09.12; 01.01.01;
14.07.20

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

44. Servicii de igiena si de frumusețe pentru
oameni, servicii de frizerie. servicii de bărbierire,
servicii oferite de saloane de frumusețe, servicii
oferite de saloane de coafură.

───────

(210) M 2021 06197
(151) 24/08/2021
(732) JURESSA NET SRL, STR.

TURTURELELOR NR. 50, ETAJ 4,
AP. 7, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030882, ROMANIA

(540)

Women in Law

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.04.05; 26.04.18;
29.01.01; 29.01.06

(591) Culori revendicate:roşu deschis (HEX
#bb2c3e), alb (HEX #fefefb)

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 06198
(151) 24/08/2021
(732) ZSOLT KILIN, STR. EROILOR

NR 378C, BLOC C4, AP. 10, JUD.
CLUJ, FLOREŞTI, 407280, CLUJ,
ROMANIA

(540)
Flori fete și băieți

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
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de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2021 06199
(151) 24/08/2021
(732) TUD MEDICAL EXPERT SRL, BD.

DACIA 85, AP. 9A, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)
Clinica Identiq

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

44. Servicii oferite de o clinica medicala
stomatologica, servicii oferite de clinici
dentare, incluzand, fara a se limita la,
asistenta stomatologica, consiliere in domeniul
stomatologiei, servicii de albire a dintilor, servicii
de curatare a dintilor, servicii de igiena dentara,
servicii de ortodontie, servicii de chirurgie in
domeniul stomatologic, servicii de stomatologie
estetica, servicii de anestezie dentara, servicii de
radiologie in domeniul stomatologiei.

───────

(210) M 2021 06200
(151) 24/08/2021
(732) TUD MEDICAL EXPERT SRL, BD.

DACIA 85, AP. 9A, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

identiq

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06

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

44. Servicii oferite de o clinica medicala
stomatologica, servicii oferite de clinici dentare,
incluzând asistenţa stomatologică, consiliere în
domeniul stomatologiei, servicii de albire a
dinţilor, servicii de curăţare a dinţilor, servicii
de igienă dentară, servicii de ortodonţie, servicii
de chirurgie în domeniul stomatologic, servicii
de stomatologie estetică, servicii de anestezie
dentară, servicii de radiologie în domeniul
stomatologiei.

───────

(210) M 2021 06201
(151) 24/08/2021
(732) IHB LANGUAGE TRAINING

CENTER SRL, STR. CONSTANTIN
RĂDULESCU MOTRU NR. 29,
BL. 33, SCARA 3, ETAJ 8, AP.
105, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) PROTOPOPESCU & PARTNERS,
CALEA GRIVITEI NR. 164, BL. K,
SC. B, ET. 2, AP. 34, SECTORUL 1,
BUCUREŞTI, 010708, ROMANIA

(540)

English Kids Academy
Mai Mult Decât Engleză

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04

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

clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, coordonare de expoziții cu scop
educativ, organizare de convenții cu
scopuri educative, organizare de competiții
educative, organizare de seminarii cu
scop educativ, organizare și coordonare
de prelegeri, organizarea de seminare,
academii (educație), administrarea serviciilor
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(540)

Happy Learners are
Effective Learners

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.04

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

clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, coordonare de expoziții cu scop
educativ, organizare de convenții cu
scopuri educative, organizare de competiții
educative, organizare de seminarii cu
scop educativ, organizare și coordonare
de prelegeri, organizarea de seminare,
academii (educație), administrarea serviciilor
educaționale, coordonare de cursuri, coordonare
de cursuri prin corespondență, cursuri de sprijin
pentru învățarea limbilor străine, organizarea
de cursuri lingvistice, organizarea de cursuri
în cadrul taberelor educative, organizarea de
cursuri școlare pentru pregătirea examenelor,
educație, furnizare de difuzare de materiale
educative, elaborare de materiale educative,
furnizare de cursuri de instruire online, furnizare
de cursuri de instruire pentru tineri, furnizare de
cursuri de pregătire în domeniul limbilor străine,
furnizare de școli și cursuri de limbi străine,
organizare de cursuri de limbi străine, furnizarea
de pregătire extrașcolară în centre specializate,
servicii de academii de studii specializate în
predarea limbilor străine, servicii de predare a
limbilor străine, organizarea de cursuri de limbi
străine, servicii educative în domeniul predării
limbilor străine, elaborare de manuale educative,
organizare de activități educative pentru tabere
de vară, organizarea de concursuri educative,
publicare de materiale didactice educative.
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CENTER SRL, STR. CONSTANTIN
RĂDULESCU MOTRU, NR. 29, BL.
33, SC. 3, ET. 8, AP. 105, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) PROTOPOPESCU & PARTNERS,
CALEA GRIVIŢEI NR. 164, BL. K,
SC. B, ET. 2, AP. 34, SECTORUL 1,
BUCUREŞTI, 010708, ROMANIA
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educaționale, coordonare de cursuri, coordonare
de cursuri prin corespondență, cursuri de sprijin
pentru învățarea limbilor străine, organizarea
de cursuri lingvistice, organizarea de cursuri
în cadrul taberelor educative, organizarea de
cursuri școlare pentru pregătirea examenelor,
educație, furnizare de difuzare de materiale
educative, elaborare de materiale educative,
furnizare de cursuri de instruire online, furnizare
de cursuri de instruire pentru tineri, furnizare de
cursuri de pregătire în domeniul limbilor străine,
furnizare de școli și cursuri de limbi străine,
organizare de cursuri de limbi străine, furnizarea
de pregătire extrașcolară în centre specializate,
servicii de academii de studii specializate în
predarea limbilor străine, servicii de predare a
limbilor străine, organizarea de cursuri de limbi
străine, servicii educative în domeniul predării
limbilor străine, elaborare de manuale educative,
organizare de activități educative pentru tabere
de vară, organizarea de concursuri educative,
publicare de materiale didactice educative.


