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5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Agreement (Marks) (1891), revised at Brussels (1900), at Washington (1911),
at The Hague (1925), at London (1934), Nice (1957) and at Stockholm (1967), and amended in 1979

and

6. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Protocol (1989), amended in 2006 and in 2007

(Madrid Union)1

Status on July 15, 2015

State/IGO Date on which State
became party to
the Madrid Agreement2

Date on which State/IGO
became party to
the Madrid Protocol (1989)

African Intellectual Property Organization
(OAPI)  - March 5, 20155,6

Albania ...............................................................  October 4, 1995 July 30, 2003
Algeria ...............................................................  July 5, 1972 -
Antigua and Barbuda .........................................  - March 17, 2000
Armenia .............................................................  December 25, 1991 October 19, 20006,10

Australia .............................................................  - July 11, 20015,6

Austria ................................................................  January 1, 1909 April 13, 1999
Azerbaijan ..........................................................  December 25, 1995 April 15, 2007
Bahrain ...............................................................  - December 15, 200510

Belarus ...............................................................  December 25, 1991 January 18, 20026,10

Belgium ..............................................................  July 15, 18923 April 1, 19983,6

Bhutan ................................................................  August 4, 2000 August 4, 2000
Bosnia and Herzegovina ....................................  March 1, 1992 January 27, 2009
Botswana ............................................................  - December 5, 2006
Bulgaria ..............................................................  August 1, 1985 October 2, 20016,10

Cambodia ...........................................................  - June 5, 20155

China ..................................................................  October 4, 19894 December 1, 19954,5,6

Colombia ............................................................  - August 29, 20125,6

Croatia ................................................................  October 8, 1991 January 23, 2004
Cuba ...................................................................  December 6, 1989 December 26, 1995
Cyprus ................................................................  November 4, 2003 November 4, 20035

Czech Republic ..................................................  January 1, 1993 September 25, 1996
Democratic People's Republic of Korea ............  June 10, 1980 October 3, 1996
Denmark .............................................................  - February 13, 19965,6,7

Egypt ..................................................................  July 1, 1952 September 3, 2009
Estonia ...............................................................  - November 18, 19985,6, 8

European Union .................................................  - October 1, 20046,10

Finland ...............................................................  - April 1, 19965,6

France .................................................................  July 15, 18929 November 7, 19979

Georgia ...............................................................  - August 20, 19986, 10

Germany .............................................................  December 1, 1922 March 20, 1996
Ghana .................................................................  - September 16, 20085,6

Greece ................................................................  - August 10, 20005, 6

Hungary .............................................................  January 1, 1909 October 3, 1997
Iceland ................................................................  - April 15, 19976,10

India ...................................................................  - July 8, 20135,6,8

Iran (Islamic Republic of) ..................................  December 25, 2003 December 25, 20035

Ireland ................................................................  - October 19, 20015,6

Israel ...................................................................  - September 1, 20105, 6

Italy ....................................................................  October 15, 1894 April 17, 20005,6

Japan ..................................................................  - March 14, 20006,10

Kazakhstan .........................................................  December 25, 1991 December 8, 2010
Kenya .................................................................  June 26, 1998 June 26, 19985,6

Kyrgyzstan .........................................................  December 25, 1991 June 17, 20046

Latvia .................................................................  January 1, 1995 January 5, 2000
Lesotho ..............................................................  February 12, 1999 February 12, 1999
Liberia ................................................................  December 25, 1995 December 11, 2009
Liechtenstein ......................................................  July 14, 1933 March 17, 1998
Lithuania ............................................................  - November 15, 19975

Luxembourg .......................................................  September 1, 19243 April 1, 19983,6



5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Agreement (Marks) (1891), revised at Brussels (1900), at Washington (1911),
at The Hague (1925), at London (1934), Nice (1957) and at Stockholm (1967), and amended in 1979

and

6. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Protocol (1989), amended in 2006 and in 2007

(Madrid Union)

(continuation)

State/IGO Date on which State became party to the
Madrid Agreement2

Date on which State/IGO became party to the
Madrid Protocol (1989)

Madagascar ........................................................  - April 28, 200810

Mexico ...............................................................  - February 19, 20136,10

Monaco ..............................................................  April 29, 1956 September 27, 1996
Mongolia ............................................................  April 21, 1985 June 16, 2001
Montenegro ........................................................  June 3, 2006 June 3, 2006
Morocco .............................................................  July 30, 1917 October 8, 1999
Mozambique ......................................................  October 7, 1998 October 7, 1998
Namibia ..............................................................  June 30, 2004 June 30, 20048

Netherlands ........................................................  March 1, 18933,11 April 1, 19983,6,11

New Zealand ......................................................  - December 10, 20125,6,12

Norway ...............................................................  - March 29, 19965,6

Oman ..................................................................  - October 16, 200710

Philippines .........................................................  - July 25, 20125, 6, 8

Poland ................................................................  March 18, 1991 March 4, 199710

Portugal ..............................................................  October 31, 1893 March 20, 1997
Republic of Korea ..............................................  - April 10, 20035,6

Republic of Moldova .........................................  December 25, 1991 December 1, 19976

Romania .............................................................  October 6, 1920 July 28, 1998
Russian Federation ............................................  July 1, 197613 June 10, 1997
Rwanda ..............................................................  - August 17, 2013
San Marino .........................................................  September 25, 1960 September 12, 20076, 10

Sao Tome and Principe ......................................  - December 8, 2008
Serbia14 ...............................................................  April 27, 1992 February 17, 1998
Sierra Leone .......................................................  June 17, 1997 December 28, 1999
Singapore ...........................................................  - October 31, 20005,6

Slovakia .............................................................  January 1, 1993 September 13, 199710

Slovenia .............................................................  June 25, 1991 March 12, 1998
Spain ..................................................................  July 15, 1892 December 1, 1995
Sudan .................................................................  May 16, 1984 February 16, 2010
Swaziland ...........................................................  December 14, 1998 December 14, 1998
Sweden ...............................................................  - December 1, 19955,6

Switzerland ........................................................  July 15, 1892 May 1, 19976, 10

Syrian Arab Republic ........................................  - August 5, 20045

Tajikistan ...........................................................  December 25, 1991 June 30, 20116, 10

The former Yugoslav   
Republic of Macedonia ......................................  September 8, 1991 August 30, 2002
Tunisia ...............................................................  - October 16, 20135, 6

Turkey ................................................................  - January 1, 19995, 6, 8

Turkmenistan .....................................................  - September 28, 19996,10

Ukraine ...............................................................  December 25, 1991 December 29, 20005, 6

United Kingdom ................................................  - December 1, 19955, 6, 15

United States of America ...................................  - November 2, 20035, 6

Uzbekistan .........................................................  - December 27, 20066, 10

Viet Nam ............................................................  March 8, 1949 July 11, 20066

Zambia ...............................................................  - November 15, 2001
Zimbabwe ..........................................................  - March 11, 2015

Total: (95) (55) (94)



5. Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Agreement (Marks) (1891), revised at Brussels (1900), at Washington (1911),
at The Hague (1925), at London (1934), Nice (1957) and at Stockholm (1967), and amended in 1979

and

6. Protocol Relating to the Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks

Madrid Protocol (1989), amended in 2006 and in 2007

(Madrid Union)

(continuation)

1 The Madrid Union is composed of the States party to the Madrid Agreement and the Contracting Parties to the Madrid Protocol.

2 All the States party to the Madrid Agreement have declared, under Article 3bis of the Nice or Stockholm Act, that the protection arising from international
registration shall not extend to them unless the proprietor of the mark so requests.

3 The territories of Belgium, Luxembourg and the Kingdom of the Netherlands in Europe are to be deemed a single country, for the application of the Madrid
Agreement as from January 1, 1971, and for the application of the Protocol as from April 1, 1998.

4 Not applicable to either Hong Kong, China or Macao, China.

5 In accordance with Article 5(2)(b) and (c) of the Protocol, this Contracting Party has declared that the time limit to notify a refusal of protection shall
be 18 months and that, where a refusal of protection results from an opposition to the granting of protection, such refusal may be notified after the expiry
of the 18-month time limit.

6 In accordance with Article 8(7)(a) of the Protocol, this Contracting Party has declared that, in connection with each request for territorial extension to
it of the protection of an international registration and the renewal of any such international registration, it wants to receive an individual fee, instead of
a share in the revenue produced by the supplementary and complementary fee.

7 Not applicable to the Faroe Islands but applicable to Greenland as of January 11, 2011.

8 In accordance with Article 14(5) of the Protocol, this Contracting Party has declared that the protection resulting from any international registration effected
under this Protocol before the date of entry into force of this Protocol with respect to it cannot be extended to it.

9 Including all Overseas Departments and Territories.

10 In accordance with Article 5(2)(b) of the Protocol, this Contracting Party has declared that the time limit to notify a refusal of protection shall be 18
months.

11 The instrument of ratification of the Stockholm Act and the instrument of acceptance of the Protocol were deposited for the Kingdom in Europe. The
Netherlands extended the application of the Madrid Protocol to the Netherlands Antilles with effect from April 28, 2003. The Netherlands Antilles ceased
to exist on October 10, 2010. As from that date, the Protocol continues to apply to Curaçao and Sint Maarten. The Protocol also continues to apply to the
islands of Bonaire, Sint Eustatius and Saba which, with effect from October 10, 2010, have become part of the territory of the Kingdom of the Netherlands
in Europe.

12 With a declaration that this accession shall not extend to Tokelau unless and until a declaration to this effect is lodged by the Government of New Zealand
with the depositary on the basis of appropriate consultation with that territory.

13 Date of accession by the Soviet Union, continued by the Russian Federation as from December 25, 1991.

14 Serbia is the continuing State from Serbia and Montenegro as from June 3, 2006.

15 Ratification in respect of the United Kingdom and the Isle of Man.



Extras din codurile normalizate ale OrganizaÛiei Mondiale a Propriet|Ûii Intelectuale - OMPI - (norma ST3) referitoare
la organizaÛiile internaÛionale Õi Û|rile care elibereaz| sau înregistreaz| titluri de proprietate industrial| Õi care se reg|sesc frecvent în
Buletinul Oficial de Proprietate Industrial| (lista este actualizat| de OMPI, în iulie 2019).

AD - Andorra
AE - Emiratele Arabe Unite
AF - Afganistan
AG - Antigua Õi Barbuda
AI - Anguilla
AL - Albania
AM - Armenia
AO - Angola
AP - OrganizaÛia Regional|

  African| de Proprietate
  Intelectual| (ARIPO)1,6

AR - Argentina
AT - Austria
AU - Australia
AW - Aruba
AZ - Azerbaidjan
BA - Bosnia-Herzegovina
BB - Barbados
BD - Bangladesh
BE - Belgia
BF - Burkina Faso
BG - Bulgaria
BH - Bahrain
BI - Burundi
BJ - Benin
BM - Insulele Bermude
BN - Brunei Darussalam
BO - Bolivia
BQ - Bonaire, Sf. Eustache Õi     

  Saba
BR - Brazilia
BS - Bahamas
BT - Bhutan
BV - Insula Bouvet
BW - Botswana
BX - Oficiul Benelux pentru

   Proprietate Intelectual|
   (BOIP)2, 6

BY - Belarus
BZ - Belize
CA - Canada
CD - Republica Democrat|

   Congo
CF - Republica Central-African|
CG - Congo
CH - ElveÛia
CI - Coasta de FildeÕ
CK - Insulele  Cook
CL - Chile
CM - Camerun
CN - China
CO - Columbia
CR - Costa Rica
CU - Cuba
CV - Republica Capului Verde
CY - Cipru
CW - Curaáçao
CZ - Cehia
DE - Germania3

DJ - Djibouti
DK - Danemarca
DM - Dominica
DO - Republica Dominican|
DZ - Algeria
EA - OrganizaÛia Euroasiatic|

  a Brevetului (EAPO)1,6

EC - Ecuador
EE - Estonia
EG - Egipt
EH - Sahara Occidental|5

EM - Oficiul Uniunii Europene  

     pentru  Proprietate 
                Intelectual| (EUIPO)6,7

EP - Oficiul European de
  Brevete (OEB)1,6,7

ER - Eritreea 
ES - Spania
ET - Etiopia
EU -UniuneaEuropeana 7

FI - Finlanda
FJ - Fiji
FK - Insulele Falkland

  (Malvine)
FO - Insulele Feroe
FR - FranÛa

GA - Gabon
GB - Marea Britanie
GC - Oficiul de Brevete al

  Consiliului de Cooperare
  pentru Statele Arabe din
  Golf (GCC)6

GD - Grenada
GE - Georgia
GG - Guernsey
GH - Ghana 
GI - Gibraltar
GL - Groenlanda
GM - Gambia
GN - Guineea
GQ - Guineea Ecuatorial|
GR - Grecia
GS - Georgia de Sud Õi

  Insulele Sandwich
GT - Guatemala
GW - Guineea-Bissau
GY - Guyana

HK - Hong Kong
HN - Honduras
HR - CroaÛia
HT - Haiti
HU - Ungaria

IB - Biroul InternaÛional
  al OrganizaÛiei Mondiale
  de Proprietate
  Intelectual| (OMPI)4,6

ID - Indonezia
IE - Irlanda
IL - Israel
IM - Insula Man
IN - India
IQ - Irak
IR - Iran (Republica Islamic|)
IS - Islanda
IT - Italia

JE - Jersey
JM - Jamaica
JO - Iordania
JP - Japonia

KE - Kenya
KG - Kârgâzstan
KH - Cambodgia
KI - Kiribati
KM - Insulele Comore
KN - Sfântul Kitts Õi Nevis
KP - Republica Popular| 

  Democrat| Coreean|
KR - Republica Coreea
KW - Kuweit

KY - Insulele Cayman
KZ - Kazahstan

LA - Laos (Republica
  Popular| Democrat|)

LB - Liban 
LC - Sfânta Lucia
LI - Liechtenstein
LK - Sri Lanka
LR - Liberia
LS - Lesotho
LT - Lituania
LU - Luxemburg
LV - Letonia
LY - Jamahiria Arab| Libian|

MA - Maroc
MC - Monaco
MD - Republica Moldova
ME - Muntenegru
MG - Madagascar
MK - Macedonia
ML - Mali
MM - Myanmar 
MN - Mongolia
MO - Macao
MP - Insulele Mariana de Nord
MR - Mauritania
MS - Montserrat
MT - Malta
MU - Mauritius
MV - Maldive
MW - Malawi
MX - Mexic
MY - Malaezia
MZ - Mozambic

NA - Namibia
NE - Niger
NG - Nigeria
NI - Nicaragua
NL - Olanda
NO - Norvegia
NP - Nepal
NR - Nauru
NZ - Noua Zeeland|

OA - OrganizaÛia African| de
  Proprietate Intelectual|
  (OAPI)1,6

OM - Oman

PA - Panama
PE - Peru
PG - Papua Noua Guinee
PH - Filipine
PK - Pakistan
PL - Polonia
PT - Portugalia
PW - Palau
PY - Paraguay

QA - Qatar
QZ - Oficiul European pentru

  Comunitatea Soiurilor de
  plante (CPVO)6,7

RO - România
RS - Serbia
RU - Rusia
RW - Rwanda

SA - Arabia Saudit|

SB - Insulele Solomon
SC - Insulele Seychelles
SD - Sudan
SE - Suedia
SG - Singapore
SH - Sfânta Elena, Ascension

  si Tristan da Cuhna
SI - Slovenia
SK - Slovacia
SL - Sierra Leone
SM - San Marino
SN - Senegal
SO - Somalia
SR - Surinam
SS - Sudanul de Sud
ST - Säo Tomé Õi Príncipe
SV - Salvador
SX -Sint Maarten 

(regiunea oladez|)
SY - Republica Araba  Siriana
SZ - Eswatini

TC - Insulele Turks
  Õi Caicos

TD - Ciad
TG - Togo
TH - Thailanda
TJ - Tadjikistan
TL - Timorul de Est
TM - Turkmenistan
TN - Tunisia
TO - Tonga
TR - Turcia
TT - Trinidad Õi Tobago
TV - Tuvalu
TW - Taiwan, Provincie

 Chinez|
TZ - Republica unita a Tanzaniei

UA - Ucraina
UG - Uganda
US - Statele Unite ale Americii
UY - Uruguay
UZ - Uzbekistan

VA - Vatican
VC - Sfântul Vincent 

  Õi Grenadinele
VE - Venezuela
VG - Insulele Virgine Britanice
VN - Vietnam
VU - Vanuatu

WO - OrganizaÛia Mondial|
  de Proprietate
  Intelectual|
  (OMPI) 
  (Biroul InternaÛional)4,6

WS - Samoa

XN - Institutul Nordic pentru
  Brevete (NPI)1,6

XU - Uniunea Internationala pentru 
 Protectia Noilor Soiuri de Plante
(UPOV)6

XV - Institutul de Brevete 
  Visegrad (VPI)1,6

YE - Yemen

ZA - Africa de Sud
ZM - Zambia
ZW - Zimbabwe

1. OrganizaÛii interguvernamentale (oficii regionale de brevete) ce acÛioneaz| în folosul anumitor State Contractante, în cadrul PCT (Tratatul de Cooperare în domeniul brevetelor). În cazul Oficiului
European de Brevete, este organ operaÛional al OrganizaÛiei Europene de Brevete.

2. Oficiul Benelux pentru Proprietate Intelectual| (BOIP) (înainte, Oficiul pentru M|rci înregistrate Õi Modele industriale) a înlocuit oficiile naÛionale din Belgia, Luxemburg Õi Olanda, în ceea
ce priveÕte orice activitate care are leg|tur| cu m|rcile, desenele Õi modelele.

3. În bazele de date electronice ale Registrului InternaÛional de M|rci, Biroul InternaÛional al OMPI foloseÕte urm|toarele coduri adiÛionale, diferite de codurile active ale Standardului ST.3: “DD”
pentru a desemna Germania f|r| teritoriul care, înainte de 3 octombrie 1990, a constituit Republica Federal| Germania; “DT” pentru a desemna Germania f|r| teritoriul care, înainte de 3 octombrie
1990, a constituit Republica Democrat| Germania.

4. Codul “WO” este utilizat în leg|tur| cu publicarea internaÛional| sub PCT (Tratatul de Cooperare în domeniul brevetelor) (PCT), a cererilor internaÛionale, înregistrate la orice Oficiu receptor,
membru PCT dar, în aceeaÕi m|sur|, Õi în leg|tur| cu publicarea depozitelor modelelor, în cadrul Acordului de la Haga privind Depozitul InternaÛional al Modelelor. În aceast| privinÛ|, referirea
se face la codul INID (33) acordat în Standardele WIPO ST.9 Õi ST.80. Codul “WO” este, de asemenea, potrivit pentru a fi folosit în ceea ce priveÕte înregistrarea internaÛional| a m|rcilor, în
cadrul Acordului de la Madrid Õi al Protocolului de la Madrid privind Înregistrarea internaÛional| a M|rcilor. Codul “IB” este folosit în ceea ce priveÕte primirea cererilor internaÛionale, în cadrul
PCT, înregistrate de Biroul InternaÛional al OMPI, având Õi rolul de Oficiu receptor, membru PCT.

5. Nume provizoriu.
6. Acronimul sau abrevierea unei entit|Ûi nu este parte din denumirea acesteia.
7. Codurile de dou| litere „EP”, „EM” Õi „QZ” trebuie folosite pentru a indica Oficiul corespunz|tor definit în acest Standard, în timp ce codul „EU” trebuie folosit pentru a indica alte instituÛii

ale Uniunii Europene. În plus, codurile trebuie folosite în urm|toarele situaÛii:
„EP” pentru documente Õi informaÛii legate de brevete administrate de Oficiul European de Brevete (OEB);
„EM” pentru documente Õi informaÛii legate de M|rci din Uniunea European| Õi Desene Õi Modele Industriale din Uniunea European|, administrate de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate
Intelectual| (EUIPO), Õi pentru desemnarea Uniunii Europene în Sistemele Madrid Õi Haga;
„QZ” pentru documente Õi informaÛii legate de Oficiul European pentru Comunitatea Soiurilor de Plante (CPVO); Õi
„EU” pentru documente Õi informaÛii legate de alte drepturi aplicabile în Uniunea European| care nu sunt acoperite de codurile „EP”, „EM” Õi „QZ”, cum ar fi autorizaÛiile de comercializare
aprobate de AgenÛia European| pentru Medicamente sau indicaÛii geografice protejate de legislaÛia UE.



LISTA CODURILOR INID
NORMA OMPI ST. 60

(100) Date privind înregistrarea / reînnoirea:

* Num|rul de ordine:

(111) Num|rul de ordine al înregistr|rii
(116) Num|rul de ordine al reînnoirii, dac| este diferit de num|rul de ordine al înregistr|rii iniÛiale.
(117) În caz de reînnoire, num|rul (numerele) de înregistrare înaintea reînnoirii (reînnoirilor).
(141) Data sfârÕitului validit|Ûii înregistr|rii m|rcii.

* Data înregistr|rii / reînnoirii:
(151) Data înregistr|rii
(156) Data reînnoirii

Numere de înregistrare conexe:
(161) Num|rul (numerele) de înregistrare anterior (oare) înregistr|rii reînnoite, în caz de diferenÛe cu num|rul

(numerele) indicat (e) sub codurile (111) Õi (116).

(170) Durata prev|zut| a înregistr|rii / reînnoirii
(171) Durata prev|zut| a înregistr|rii
(176) Durata prev|zut| a reînnoirii
(180) Data prev|zut| de expirare a înregistr|rii / reînnoirii
(181) Data prev|zut| de expirare a înregistr|rii
(186) Data prev|zut| de expirare a reînnoirii

AdministraÛia care înregistreaz| marca
*(190) Codul cu dou| litere (conform normei ST 3 a OMPI), permiÛând identificarea administraÛiei care înregistreaz|

marca

(200) Date referitoare la cerere:
*(210) Num|rul de ordine al cererii
*(220) Data de depozit a cererii
  (230) Date referitoare la expoziÛii
  (250) Locul de depozit al cererii
*(260) Num|rul de ordine al cererii examinate
  (270) Limba (limbile) cererii

(300) Date referitoare la prioritate conform ConvenÛiei de la Paris, Õi alte date referitoare la vechimea sau la înregistrarea
m|rcii în Ûara de origine:
*(310) Num|rul de ordine atribuit primei cereri
*(320) Data de depozit a primei cereri
*(330) Codul conform normei ST3 a OMPI, permiÛând identificarea oficiului naÛional sau regional la care a fost

depus| prima cerere, sau organizaÛia la care a fost depus| prima cerere
  (340) Prioritate parÛial|
  (350) Vechime
  (360) Vechime parÛial|
  (390) Date referitoare la înregistrare în Ûara de origine (de exemplu, în cazul înregistr|rii unei m|rci ("telle quelle")

(400) Data la care anumite informaÛii sunt f|cute accesibile publicului:
(441) Data la care informaÛiile privind cererea neexaminat| au fost f|cute accesibile publicului
(442) Data la care informaÛiile privind cererea examinat| au fost f|cute accesibile publicului
(450) Data la care informaÛiile privind înregistrarea au fost f|cute accesibile publicului



(500) InformaÛii diverse
Clasificarea produselor sau serviciilor:
*(510) Lista produselor sau serviciilor, când acestea nu sunt clasificate
*(511) Clasificarea internaÛional| a produselor sau serviciilor, în scopul înregistr|rii m|rcilor (clasificarea Nisa),

lista produselor sau serviciilor conform acestei clasific|ri
  (512) Clasificarea naÛional|, lista produselor sau serviciilor clasificate conform acestei clasific|ri

IndicaÛii referitoare la folosirea m|rcii:
(521) IndicaÛie conform c|reia marca a dobândit un caracter distinctiv prin folosirea sa în comerÛ
(523) IndicaÛie conform c|reia solicitantul a prezentat dovezile dreptului s|u de a folosi anumite elemente ale m|rcii
(525) IndicaÛie conform c|reia marca a fost radiat| pentru nefolosire
(526) RenunÛare
(527) IndicaÛii referitoare la cerinÛele utiliz|rii
(529) IndicaÛii referitoare la limit|rile utiliz|rii

Descrierea elementelor figurative ale m|rcii:
(531) Conform clasific|rii internaÛionale a elementelor figurative ale m|rcii (clasificarea Viena)
(532) Conform unei clasific|ri naÛionale
(539) Folosind cuvinte cheie sau un text liber formulat

*(540) Reproducerea m|rcii:
*(541) Reproducerea m|rcii când aceasta este reprezentat| în caractere standard
*(546) Reproducerea m|rcii când aceasta este reprezentat| în caractere nestandard

  (550) IndicaÛii referitoare la natura m|rcii sau la tipul de marc|
  (551) IndicaÛia faptului c| marca este o marc| colectiv|, o marc| de certificare sau o marc| de garanÛie
  (554) Marca tridimensional|
  (555) Marca hologram|
  (556) Marca sonor|, inclusiv caracteristicile sale
  (557) Marca olfactiv|, inclusiv caracteristicile sale

  (561) Transliterarea m|rcii
  (566) Traducerea m|rcii sau a cuvintelor conÛinute în marc|

  (571) Descrierea m|rcii

  (580) Data înscrierii oric|rui tip de tranzacÛie privind cererile de înregistrare sau înregistr|rile (de exemplu:
modificare de titular, modificare de nume sau adres|, renunÛare, cesiune a protecÛiei)

  (591) InformaÛii privind culorile revendicate

(600) ReferinÛe la alte depozite Õi înregistr|ri de marc| înrudite din punct de vedere juridic:

(641) Num|rul Õi data altor cereri înrudite din punct de vedere juridic
(646) Num|rul Õi data altor înregistr|ri înrudite din punct de vedere juridic

(700) InformaÛii privind p|rÛile interesate de o cerere sau de o înregistrare:
*(730) Num|rul Õi adresa solicitantului sau titularului înregistr|rii
*(731) Numele Õi adresa solicitantului
*(732) Numele Õi adresa titularului înregistr|rii
  (733) Indicarea activit|Ûilor industriale sau comerciale ale solicitantului
  (740) Numele Õi adresa mandatarului

  (750) Adresa pentru corespondenÛ|

  (770) Numele Õi adresa precedentului solicitant sau titular (în caz de schimbare de titular)
  (771) Numele precedent sau adresa precedent| a solicitantului sau titularului (f|r| schimbare de titular)



InformaÛii privind licenÛiatul sau licenÛiaÛii:
(791) Numele Õi adresa licenÛiatului
(793) IndicaÛia condiÛiilor sau restricÛiilor prev|zute în licenÛ|

(800) Anumite date referitoare la înregistrarea internaÛional| a m|rcilor conform Aranjamentului de la Madrid, privind
înregistrarea internaÛional| a m|rcilor, Õi Protocolului referitor la acest Aranjament

Date privind dreptul la înregistrare:
(811) Statul contractant al c|rui titular este solicitant
(812) Statul contractant sau organizaÛia contractant| pe teritoriul c|ruia sau c|reia titularul are o întreprindere

industrial| sau comercial| efectiv| Õi serioas|
(813) Statul contractant sau organizaÛia contractant| pe teritoriul c|ruia sau c|reia titularul îÕi are domiciliul
(814) Partea contractant| pe teritoriul c|reia noul titular îndeplineÕte condiÛiile cerute ca s| fie titular de înregistrare

internaÛional|

Date privind cererea de baz| sau înregistrarea de baz|:
(821) Cererea de baz|
(822) Înregistrarea de baz|

Date privind p|rÛile contractante vizate prin înregistrarea internaÛional|, reînnoirea sau modificarea
(831) Desemnare conform Aranjamentului de la Madrid
(832) Desemnare conform Protocolului de la Madrid
(833) P|rÛi contractante interesate

InformaÛii diverse:
(841) Statul al c|rui titular este solicitant
(842) Natura juridic| a titularului (persoan| moral|) Õi statul Õi, dac| este cazul, teritoriul în interiorul acestui stat

în care persoana moral| este constituit|

Date privind limitarea listei produselor Õi serviciilor:
(851) Limitarea listei produselor Õi serviciilor

Date privind refuzul de protecÛie Õi invalid|rile:
(861) Refuz total de protecÛie
(862) Refuz parÛial de protecÛie
(863) Data la care începe efectul invalid|rii

Date privind o modificare adus| înregistr|rii internaÛionale:
(871) Num|rul p|rÛii cedate din înregistrarea internaÛional|
(872) Num|rul înregistr|rilor internaÛionale fuzionate
(873) Num|rul înregistr|rilor internaÛionale ce rezult| din fuziune

Date privind înlocuirea Õi divizarea:
(881) Num|rul Õi data înregistr|rii naÛionale sau a înregistr|rilor naÛionale sau regionale înlocuite printr-o

înregistrare internaÛional| (art. 4 bis al Aranjamentului de la Madrid Õi art. 4 bis al Protocolului)
(882) Data Õi num|rul elementelor care fac obiectul diviz|rii: cererea de baz|, înregistrarea ce decurge din cerere

sau înregistrarea de baz|
(883) Noile numere ale elementelor ce rezult| din diviziune: cererea de baz|, înregistrarea ce decurge din cererea

de baz| sau înregistrarea de baz|.

Date privind înregistr|rile posterioare:
(891) Data desemn|rii posterioare (regula 24.6 a Regulamentului de execuÛie comun)
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(210) M 2020 04899
(151) 15/07/2020
(732) VALVIS HOLDING SA, STR. ION

SLATINEANU NR. 20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010602, ROMANIA

(740) RDA IP SRL, STR. POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SVAITER BUCOVINA
Cu aplicarea prevederilor art. 22 alin. (1) din

Legea 84/1998, republicată, pentru elementul
verbal „SVAITER”, din conţinutul mărcii.

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

29. Lapte şi produse lactate, inclusiv caşcaval,
şvaiţer, brânză topită.

───────

ASTRA, STR. PĂCII, NR.60,
GIURGIU, GIURGIU, ROMANIA

(740) CABINET MARILENA COMANESCU,
BLV. ION IONESCU DE LA BRAD NR.
65, AP. 5, SECTOR 1, BUCURESTI,
013812, ROMANIA

(540)

FOTBAL CLUB ASTRA 1934

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 21.03.01; 01.01.03

clase:

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, tricouri pentru
fotbal, tricouri de fotbal, încălțăminte de fotbal,
pantofi de fotbal, ghete de fotbal, replici de
echipamente de fotbal (articole de îmbrăcăminte
și încălțăminte), crampoane pentru ghete de
fotbal.
28. Mingii, mingi de fotbal, articole de gimnastică
şi de sport, jucării, articole de gimnastică și
sport, genți pentru mingi de fotbal, genti adaptate
special pentru transportul accesoriilor sportive,
genti adaptate special pentru echipamente sport,
discuri conice pentru fotbal, mănuși de fotbal,
porți pentru fotbal, genunchiere pentru fotbal,
stâlpi pentru porți de fotbal, mingi de fotbal de
dimensiuni reduse.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
servicii de management de afaceri pentru
fotbaliști, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de
a-și asocia produsele și serviciile cu activități
sportive.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea de
cantonamente de fotbal (instruire), furnizarea
de cursuri de fotbal, pronosport pentru fotbal,
organizare de competiții de fotbal, organizare de
evenimente de fotbal, organizarea de meciuri
de fotbal, servicii de academie de fotbal,
închiriere de terenuri de fotbal, producție de
filme legate de fotbal, divertisment de tipul
meciurilor de fotbal, servicii privind organizarea
de evenimente fotbalistice, organizare de
evenimente sportive în domeniul fotbalului,
organizare, planificare și coordonare de jocuri
de fotbal, organizare și coordonare de programe
de antrenamente pentru fotbal, organizare și
coordonare de programe de antrenamente
pentru fotbal destinate tinerilor, activități sportive
și culturale, activități sportive, organizare de
activități sportive și competiții sportive, activități
sportive și de recreere, activități de divertisment,
sportive și culturale, organizare de activități
sportive sau competiții, organizare de activități
sportive și competiții, servicii de antrenament
pentru activități sportive, cursuri de pregătire în
activități sportive, pregătire cu privire la activități
sportive, furnizare de informații despre activități
sportive, organizare de activități sportive pentru
tabere de vară, furnizare de instalații pentru
activități sportive de recreere.

───────

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

(210) M 2021 08417
(151) 23/11/2021
(732) ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB
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(210) M 2021 08758
(151) 08/12/2021
(732) COMPANIA HOTELIERA

INTERCONTINENTAL ROMANIA
SA, BD. NICOLAE BALCESCU
NR. 4, SECTOR 1, BUCURESTI,
010051, ROMANIA

(740) RDA IP SRL, STRADA POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCURESTI,
010803, ROMANIA

(540)

GRAND HOTEL BUCHAREST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.12

clase:
35. Servicii de consultanță privind administrarea
hotelurilor și managementul hotelier, servicii
publicitare pentru hoteluri, administrarea
hotelurilor
39. Servicii de turism (organizarea călătoriilor),
servicii de agenție de turism pentru organizarea
de vacanțe, servicii de agenții de turism
pentru călătorii de afaceri, servicii de agenție
de turism pentru organizarea călătoriilor,
servicii specifice agențiilor de turism, respectiv
realizarea rezervărilor pentru transport, servicii
de ghizi de turism.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente educative,
coordonare de evenimente sportive, organizare
de evenimente și concursuri sportive, organizare
de evenimente și competiții sportive, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente muzicale, evenimente de degustări
de vinuri în scopuri educative, organizare de
evenimente și concursuri sportive cu animale,

furnizare de servicii de vânzare de bilete cu
ridicare la fața locului, pentru evenimente de
divertisment, sportive și culturale, organizare de
conferințe, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri, închiriere de piscine, servicii
pentru complexe de piscine și tobogane cu apă,
furnizare de piscine de înot
43. Servicii hoteliere, rezervări la restaurant,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de restaurante pentru turiști,
restaurante de delicatese, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
restaurant prestate de hoteluri, servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu licență,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servicii ale barurilor, cazare temporară, servicii
de cazare pentru evenimente, rezervare de
cazare la hotel, agenții de cazare (hoteluri,
pensiuni), furnizare de locuri cazare pentru
reuniuni, hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, închirieri de spații de
cazare temporară, rezervări de spații de cazare
temporară, servicii de informare, de consiliere și
de rezervare în legătură cu cazarea temporară,
servicii de recepție pentru cazare temporară
(gestionare de sosiri și plecări), servicii ale
agențiilor de turism pentru rezervarea locurilor
de cazare pentru vacanță, prestare de servicii
de informații despre cazare pe timpul călătoriilor
și servicii de agenții pentru rezervarea cazării
pe timpul călăloriilor, oferite călătorilor, furnizarea
de spații pentru evenimente și de spații pentru
birouri provizorii și pentru reuniuni, furnizare
de spații special amenajate pentru banchete
și evenimente sociale pentru ocazii speciale,
închiriere de săli pentru evenimente sociale,
servicii de agenții de turism privind spațiile de
cazare, furnizare de săli de conferințe, furnizare
de spații și materiale pentru conferințe, expoziții
și reuniuni, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru conferințe, servicii de
catering, snack-baruri.
44. Servicii oferite de băi turceşti, masaj, servicii
de sauna, saloane de coafură, fizioterapie,
servicii de tratamente medicale oferite de un
centru spa, saloane de frumusețe, îngrijiri
de igienă și frumusețe, servicii de igienă și
frumusețe pentru oameni, servicii furnizate de
saloane de coafură și înfrumusețare.

───────

(591) Culori revendicate: mov (HEX #453a7e)
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00202
(151) 13/01/2022
(732) ROMEO CRISTIAN DUNCA,

STR.BARCELONA, NR. 11,
BL. D7, AP. 8, JUDEȚ TIMIȘ,
DUMBRAVIȚA, 300026, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

HELISKI ROMANIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 06.01.02; 18.05.01; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 00209
(151) 17/01/2022
(732) KINETO HELP SRL, STR.

PĂDUROIU, NR. 5, ET. PARTER,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVIŢA, NR. 37E, JUDEŢ ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Kineto Help together
clinică recuperare medicală
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,

republicata, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1016523/10.06.2022, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: ”Kineto”.

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.06

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

44. Consiliere privind sănătatea publică,
kinetoterapie, consultanță și servicii de informații
despre produse medicale, consultații medicale,
consultanță privind asistența medicală oferită de
doctori și de alt personal medical specializat,
efectuarea examenelor medicale, emiterea de
rapoarte medicale, examinarea medicală a
persoanelor, fixare de proteze pentru membre,
fixare de orteze, fixare de proteze, furnizare
de asistență medicală pentru monitorizarea
pacienților care urmează un tratament medical,
furnizare de echipamente medicale, furnizare
de informații despre servicii medicale, furnizare
de servicii medicale, podolog, îngrijire medicală,
îngrijirea medicală a picioarelor, servicii de
consiliere medicală, servicii de consiliere
medicală la domiciliu, servicii de consultanță
legate de servicii medicale, servicii de
consultanță în materie de implanturi ortopedice,
servicii de control fizic, servicii de evaluare
medicală, servicii de examinări medicale, servicii

(591) Culori revendicate: negru
(HEX#231f20,HEX010101),
albastru (HEX#2d70b8), gri
inchis (HEX#414142), gri
deschis(HEX#58595b), alb (HEX#ffffff)

(591) Culori revendicate: verde, verde
deschis, negru
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de furnizare de informații medicale, servicii de
medicină sportivă, servicii de îngrijiri medicale,
servicii de tratament medical, servicii de
tratament medical la domiciliu, servicii medicale
de evaluare a sănătății, servicii medicale de
stațiune de tratament, servicii pentru pregătirea
rapoartelor medicale, furnizare de centre de
recuperare fizică, servicii de acupunctură,
furnizare de informații despre acupunctură,
asistență sanitară în legătură cu acupunctura,
fizioterapie, servicii de fizioterapie, servicii de
electroterapie ca metodă de fizioterapie, servicii
de drenaj limfatic, masaj și masaj shiatsu
terapeutic, asistență sanitară în legătură cu
masaje terapeutice, reflexologie, servicii de
reflexologie, servicii de terapie tecar, servicii de
elongatii.

───────

(210) M 2022 00398
(151) 19/01/2022
(732) KLINGEIS CONSULTING S.R.L.,

STRADA LAZĂR GHEORGHE NR.
39, LOCALITATEA AVRIG, JUD.
SIBIU, AVRIG, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

Festivalul Toamna baroc
Palatul Brukenthal

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

41. Organizarea de spectacole, prezentarea
de spectacole live, divertisment, activităţi
culturale, organizare și prezentare de spectacole
în direct, concerte de muzică în direct,
organizare de spectacole muzicale în direct,
servicii de festivaluri muzicale, reprezentații
de muzică live, organizare de evenimente
muzicale, publicarea de postere și de rapoarte,
organizarea de spectacole (inclusiv cu circuit
închis), servicii de impresariat, servicii de parcuri
de amuzament, activităţi de divertisment şi
culturale, servicii de cluburi (divertisment sau
educaţie), organizare de festivaluri, organizare si
coordonare de concerte, servicii de divertisment

sub formă de reprezentații tip concert, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
concerte în direct, servicii de rezervare de
bilete pentru concerte, organizare de festivaluri
pentru divertisment, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de festivaluri în
scopuri recreative, organizarea de festivaluri în
scopuri educaționale, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de concerte în direct,
organizarea de spectacole în direct susținute de
trupe muzicale.

───────

(210) M 2022 00477
(151) 25/01/2022
(732) MARIO ANTICO, BD. ION

MIHALACHE 18, ET.1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011171, ROMANIA

(540)

BUCHAREST FASHION WEEK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19

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

35. Organizare de parade de modă în scopuri
comerciale, organizarea de prezentări de modă
în scop promoțional.
41. Divertisment de tipul prezentărilor de modă,
organizarea de parade de modă pentru
amuzament, servicii educative, de divertisment
și sportive.

───────
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(210) M 2022 00481
(151) 27/01/2022
(732) OCTAVIAN DUMITRIU, STR.

PODGORIILOR NR. 59, BL. A, SC.
B, AP. 10, JUD. TULCEA, TULCEA,
820198, TULCEA, ROMANIA

(540)

Octavian Riu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Divertisment muzical, servicii de
divertisment furnizate de soliști.

───────

(210) M 2022 00588
(151) 28/01/2022
(732) SC D.A.D PRESTĂRI SERVICII

(740) HERAN MARCI SRL, STR.
VIOLETELOR BL. 11, SC. A, AP.
13, JUD. BACĂU , BACĂU, 600094,
BACĂU, ROMANIA

(540)

Strong, short or Long SSL
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.

84/1998, republicata, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1017084/17.06.2022,

solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: ”Strong, short or Long”.

(531) Clasificare Viena:
11.03.04; 27.05.01; 26.11.01

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

30. Cafea, produse de patiserie și produse de
cofetărie, zahăr.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2022 00612
(151) 28/01/2022
(732) UNIVERSUL JURIDIC SRL, STR.

SG. STAN MIHAI, NR. 16, SECTOR
5, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

RRDC Revista romana
de dreptul concurentei

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1017921 din data 27.06.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: Revista romana de dreptul concurentei.

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 26.04.01

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

16. Articole de papetărie și materiale educative,
hârtie și carton, produse de imprimerie, sacoșe
și articole pentru ambalare, împachetare și
depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale imprimate, decorațiuni și materiale
artiști, adezivi pentru papetărie sau de uz

SRL, STR. BUCIUMULUI NR. 8-9,
JUD. BACĂU, BACĂU, ROMANIA
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casnic, cărți, cărți manuscrise, cărți educative,
coperți (papetărie) pentru cărți, supracoperte
pentru cărți, reviste profesionale, reviste juridice,
reviste (publicații periodice), publicații periodice,
materiale educative și didactice, tipărituri,
materiale educative tipărite, afișe, reproduceri
grafice, buletine informative, manuale, agende,
almanahuri, anuare (publicații tipărite), broșuri,
carduri educative din hârtie sau din carton,
carnete cu informatii, cartonașe imprimate din
hârtie sau din carton, cartonașe informative
tipărite din hârtie sau din carton, cursuri tipărite,
diplome imprimate, etichete din carton, fluturași
informativi, fișe cu informații, fluturași publicitari,
ghiduri de studiu, ghiduri tipărite, fotografii,
grafice tipărite, jurnale, lecții tipărite, materiale
de predare tipărite, postere montate, reviste
generaliste.
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, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de abonamente la pachete media,
servii de abonamente la publicații, pentru
terți, realizare de abonamente la pachete de
informații, organizare de abonamente la mijloace
de informare, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de vanzare cu
amanuntul si cu ridicata in legatura cu publicatii
periodice, afișe, ghiduri, ziare, carti, reviste,
manuale, pungi din hartie si carton, cutii din
carton, pixuri, stilouri, creioane, agrafe, felicitari
imprimate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu produse de imprimerie,
articole de papetărie și accesorii educative,
hârtie și carton, adezivi, obiecte de artă și
figurine din hârtie și carton, materiale și mijloace
pentru decorare și artă, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale și articole izolante
și opritoare, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cărți electronice,
casete video înregistrate, cd-uri preînregistrate,
documente informatice in format electronic,
publicații electronice descărcabile, intermediere
de contracte (pentru terți).
38. Servicii de conferințe pe web, furnizarea
și închirierea de instalații și echipamente
de telecomunicații, servicii de telecomunicații,
telecomunicatii, comunicarea cu terminale de
computere și acces internet, furnizarea de
forumuri online, servicii de teleconferință și
videoconferință, furnizare de instalații de
videoconferință, transmisie de podcasturi,

transmisie on-line de publicații electronice,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, transmiterea de
emisiuni televizate, comunicare (transmisie) prin
bloguri online.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte,
altele decât cele publicitare, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire.

───────

(210) M 2022 00659
(151) 31/01/2022
(732) LAURA MOCANU, BD. MIRCEA

(540)

RUSSIAN LIPS Technique
by Dr. Laura Mocanu

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1018370 din data

01.07.2022, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: RUSSIAN LIPS .

VODĂ NR. 21D, ET. 6, AP. 6.1,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA
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(531) Clasificare Viena:
02.09.08; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08

clase:
35. Publicitate, reclama sub toate formele si
mijloacele, realizarea de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programarilor, postare
de afise publicitare, organizarea de expozitii in
scopuri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.
41. Pregătire în arta înfrumusețării (instruire),
servicii de instruire privind tehnica injectării și
reconstituirii buzelor, organizare de conferințe,
simpozioane și seminarii în domeniul esteticii
si de înfrumusețare, formare de personal
specializat referitoare la îngrijirea estetică facială
a oamenilor (instruire), organizarea și susținerea
de cursuri de formare profesională privind
serviciile de infrumusețare facială.
44. Chirurgie estetică, stomatologie estetică,
chirurgie estetică și plastică, servicii de clinici
de chirurgie estetică și plastică, servicii de
înfrumusețare pentru oameni, consiliere în
domeniul înfrumusețării, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare,
servicii de tratamente de înfrumusețare, în
special pentru buze.

───────

(210) M 2022 00688
(151) 01/02/2022
(732) SC VIA FIDELIS SRL, COMUNA.

POIENI, NR. 176, JUDEȚ CLUJ,
LOCALITATEA BOLOGA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ESTHETIC LUX
CLINIQUE - FRUMUSEŢE.

ARMONIE. SĂNĂTATE.
În conformitate cu Art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu nr.

OSIM 1019296/12.07.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: ESTHETIC LUX
CLINIQUE - FRUMUSEŢE. ARMONIE. SĂNĂTATE.

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 26.11.12; 29.01.01

clase:
44. Servicii de îngrijire medicală, inclusiv
medicină alternativă, îngrijire
sanitară şi de înfrumuseţare oferite de persoane
sau întreprinderi persoanelor.

───────

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

(591) Culori revendicate: roșu (RAL3020)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00719
(151) 01/02/2022
(732) PLZENSKY PRAZDROJ A.S., U

PRAZDROJE 64/7 VÝCHODNÍ
PŘEDMĚSTÍ, PLZEN, 301 00,
CEHIA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

KOZEL REȚETĂ
AUTENTICĂ DIN CEHIA

VELKOPOPOVICKY
1874 LAGER PREMIUM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 03.04.11; 25.01.15;
11.03.02; 29.01.13

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

32. Bere, bere (ale), bere neagră englezească
(porter), bere brună (stout), bere blondă (lager),
bere cu conținut scăzut de alcool, bere
fără alcool, băuturi slab alcoolizate, băuturi
nealcoolice.

───────

(210) M 2022 00721
(151) 01/02/2022
(732) TIBERIU CLAUDIU LUCA,

STR. 8 MARTIE NR. 48, JUDEȚ
MUREȘ, LUDUS, 545200, MUREȘ,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI NR. 39, AP. 12, JUDEȚ
MUREȘ, TÎRGU MUREȘ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

JUST INN BOX
FOOD DELIVERY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.01; 26.04.05

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

43. Servicii de mâncare la pachet, servire
de mâncare destinată consumului imediat,
preparare de mâncare destinată consumului
imediat, servicii de restaurante cu mâncare
specifica diferitelor bucatarii, oranizare de
recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
servicii de catering pentru oferirea de mâncare
specific bucătăriei japoneze, servicii de catering
pentru oferirea de mâncare specific bucătăriei
europene, servicii de catering pentru oferirea
de mâncare specific bucătăriei spaniole, servicii
de gătit, prepararea alimentelor, decorare de
alimente, servicii contractuale de alimentație,
servicii pentru furnizarea de alimente, servire
de alimente și băuturi, servicii de restaurație
pentru aprovizionarea alimentelor, servicii de
ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
preparare a alimentelor, furnizare de alimente
persoanelor nevoiașe (servicii caritabile),
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți,

(591) Culori revendicate: galben, maro, bej,
alb
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servire de alimente și băuturi pentru oaspeți,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării,
servire de alimente și băuturi în gogoșării,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de alimente și băuturi în internet-cafe,
servire de alimente și băuturi în internet-cafe,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi în restaurant și baruri,
furnizare de alimente și băuturi in restaurant
și baruri, pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, servicii
de caritate, și anume furnizarea de catering de
alimente și băuturi, servicii de caritate, și anume,
furnizarea de alimente pentru persoanele
nevoiașe, servicii prestate de bucătari personali,
servicii de bucătărie mobilă, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), servicii oferite de
restaurante cu autoservire, servicii oferite de
restaurante pentru turiști, servicii de restaurante
fast-food, servicii de restaurant și bar, servicii
oferite de restaurante specializate în preparate
la grătar, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de catering pentru restaurante
fast-food cu autoservire, servicii de restaurant
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii de
restaurație pentru recepțiile firmelor (furnizare de
alimente și băuturi), servicii de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering hotelier,
servicii de catering în exterior, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru
spitale, servicii de catering pentru banchete,
servicii de catering pentru firme, servicii de
catering pentru școli, serviciu de catering pentru
instituții, servicii de catering pentru cantinele
firmelor, servicii de catering pentru instituții
educaționale, servicii de catering pentru cămine
de bătrâni, servicii de catering pentru case de
oaspeți, servicii de catering pentru centre de
conferințe, servicii de catering pentru centre
rezidențiale cu asistență medicală, servicii
de catering pentru spații special amenajate
pentru conferințe, servicii de catering pentru
petreceri de zile de naștere, servicii de catering
pentru săli si spații special amenajate pentru
expoziții, servicii de catering pentru spații special
amenajate pentru târguri și expoziții, servicii de
catering specializate în tăierea jambonului la
târguri, degustări și evenimente publice, servicii
de catering specializate în tăierea jambonului
pentru petreceri de căsătorie și evenimente
private, servicii oferite de pizzerii, servicii de fast
food la pachet, servicii de mâncăruri și băuturi la
pachet.

───────

(210) M 2022 00728
(151) 02/02/2022
(732) ALEXANDRU GEORGIAN

DUMITRU, STR. 22 DECEMBRIE
1989 NR. 25, SAT DIMIENI, JUDEȚ
ILFOV, COMUNA TUNARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ANIKA FRIED CHICKEN
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1018264/30.06.2022, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: “FRIED CHICKEN”.

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 03.07.03; 03.07.24;
26.03.15; 26.11.05

clase:
35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu.
43. Servicii de restaurant.

───────

(591) Culori revendicate: portocaliu, alb, 
             negru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 00729
(151) 02/02/2022
(732) ALEXANDER PHONE SERVICE

SRL, STRADA NR. 1, NR. 6,
CAMERELE 1 ȘI 2 + 1600 MP
DEPOZIT-PARTER, ET. 1, SAT
AFUMATI, JUDEȚUL ILFOV,
COMUNA AFUMATI, ILFOV,
ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L, BD. LIBERTATII
NR. 22, BL.102, SC. 3, ET. 6, AP. 55,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Kitchen Tools

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.13

clase:
35. Servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu căni și pahare, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu aparate de bucătărie, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu aparate
electrocasnice, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu căni și pahare, servicii de
comerț cu ridicata în legătură echipamente
electrocasnice, 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
instrumente de măsurare a timpului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu radiatoare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de feronerie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
congelare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de refrigerare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de răcire, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
curățenie, servicii de vânzare cu amănuntul în

legătură cu unelte manuale pentru lucrări de
construcție, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de curățare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dispozitive de navigație, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse din hârtie de unică folosință, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
tacâmuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ustensile de gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul de telefoane
mobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electrice de uz casnic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente electronice de uz casnic, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de păr, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu baterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile pentru gătit,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de curățare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de feronerie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de gătit, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de iluminat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente de refrigerare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de răcire, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de încălzire, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cuțite de bucătărie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instalații sanitare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ustensile de gătit, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente audiovizuale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
radiatoare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu tacâmuri, publicitate online, servicii
de comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, realizare de târguri și
expoziții virtuale online, publicitate la produsele
și serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcție de căutare, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,

(591) Culori revendicate: albastru, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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furnizarea unui ghid de publicitate de căutare
online cu bunurile și serviciile prestate de
terți online pe internet, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, marketing
pe internet, publicitate pentru terți pe internet,
servicii de vânzare prin licitații online prin
internet, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin internet, furnizare de
informații despre produse de larg consum prin
internet, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate medicale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare angro pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare și
de produse medicale, servicii de import și export,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse din hârtie de unică folosință, servicii
de vânzare cu amănuntul sau en-gros pentru
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare și
produse medicale.

───────

(210) M 2022 00768
(151) 02/02/2022
(732) SC MLS INVEST TRADING SRL,

STRADA GEORGE CĂLINESCU,
NR. 13, ETAJ 4, AP. 4, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A, SC.1,
ET. 5, AP. 21, CAMERA 2, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

NOODLE ! BOX
THE ORIGINAL

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1017114 din data 17.06.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirii: NOODLE BOX pentru următoarele
produse/servicii: cls. 16: materiale de ambalare
din carton şi material plastic; pungi din hârtie,
carton sau plastic; folii şi pungi pentru ambalat

şi împachetat, cls: 39: ambalarea bunurilor.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.01.03; 19.03.01;
29.01.12

clase:
16. Meniuri (tipărite), broşuri, afişe, materiale
de ambalare din carton şi material plastic,
suporturi pentru pahare din hârtie sau carton,
pungi din hârtie, carton sau plastic, pixuri şi
stilouri, creioane, jurnale şi agende, suporturi
publicitare tipărite, manual de operaţiuni,
manuale didactice, folii şi pungi pentru ambalat
şi împachetat

(591) Culori revendicate: rosu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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39. Livrare de alimente si bauturi, ambalarea şi
depozitarea bunurilor
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimente și băuturi la pachet
(take-away), servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de restaurant
cu servire la pachet (take away), servicii de
restaurant fast-food, servicii de restaurante udon
si soba, servicii de bar, servicii de cafenea,
servicii de bufet, servicii de cantina, servicii de
catering care constau in furnizarea de produse
alimentare si bauturi, servicii de bufet pentru
gustari (snack-bar).

───────

(210) M 2022 00769
(151) 02/02/2022
(732) SC ECOTROUT FARM S.R.L,

STRADA CRINEI, NR.23, JUD.
PRAHOVA, BUSTENI, 105500,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

PĂSTRĂVĂRIA BUȘTENI
păstrăvul din Țara Ta

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1018135/29.06.2022, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: ”PĂSTRĂVĂRIA BUȘTENI”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 03.09.01; 06.01.02;
29.01.14

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

29. Păstrăv, nu viu, extracte din păstrav, produse
alimentare pe bază de păstrav, conservate,
congelate uscate.

───────

(210) M 2022 00772
(151) 02/02/2022
(732) SC ECOTROUT FARM S.R.L, STR.

CRINEI, NR.23, JUD. PRAHOVA,
BUSTENI, 105500, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA, BD-
UL UNIRII 133, BL.16C, AP. 12, JUDEŢ
BUZĂU, BUZAU, 120013, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

PĂSTRĂVĂRIA BUŞTENI
Păstrăv murărit pe Zamora

(531) Clasificare Viena:
06.01.02; 03.09.11; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

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

29. Pastrav, nu viu, extracte din pastrav, produse
alimentare pe baza de pastrav, conservate,
congelate sau uscate.

───────

(591) Culori revendicate: maro, albastru,
verde, negru, alb

(591) Culori revendicate: albastru, verde,
negru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

27

(210) M 2022 00779
(151) 03/02/2022
(732) SC ECOTROUT FARM S.R.L, STR.

CRINEI, NR.23, JUD. PRAHOVA,
BUSTENI, 105500, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

PĂSTRĂVĂRIA BUȘTENI
Fluștuc din păstrăv curcubeu
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1018132 din data 29.06.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: Fluștuc din păstrăv curcubeu.

(531) Clasificare Viena:
06.01.02; 03.09.11; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

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

29. Pastrav, nu viu, extracte din pastrav, produse
alimentare pe baza de pastrav, conservate,
congelate, uscate.

───────

(210) M 2022 00860
(151) 04/02/2022
(732) ASOCIATIA CASA MEMORIALĂ

IULIU MANIU, SAT BĂDĂCIN, NR.
3, JUDETUL SALAJ, COMUNA
PERICEI, SĂLAJ, ROMANIA

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

(540)

IULIU MANIU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, cărți, cărți manuscrise,
cărți documentare, ambalaje pentru cărți din
hârtie, carton sau plastic, coperți de carte, cărți
de desen, publicații periodice, ziare, reviste, cărți
educative.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, realizarea de reclame, difuzare
de anunţuri publicitare, publicitate online,
distribuirea de materiale publicitare, şi anume
pliante, prospecte, broşuri, distribuirea de
materiale marketing şi materiale promoţionale,
conducerea şi administrarea afacerilor,
gestiunea afacerilor comerciale, relaţii publice
şi relatii cu clienţii, lucrări de birou, servicii
de comercializare, prezentarea produselor
în medii de comunicare pentru retail,
colectarea şi sistematizarea documentelor
istorice, sistematizare şi prelucrare de date şi
protecţia colecţiilor, compilarea şi sistematizarea
informatiilor în baze de date computerizate,
servicii de publicitate, marketing și promovare.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, editare de publicații, servicii
de editare, publicare și editare de cărți, editare de
cărți și recenzii, publicare și editare de materiale
tipărite, editare de materiale tipărite care conțin
poze, altele decât cele de uz publicitar, editare
de publicații, publicare și editare de cărți,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
publicare de cărți, publicare de reviste și
cărți, publicare de cărți, reviste, almanahuri
și jurnale, publicare de cărți și periodice
electronice online, publicare electronică on-line
de periodice și cărți, publicare on-line de cărți

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA LAZAR ELENA, 
B-DUL UNIRII 133, BL.16C, AP. 12, 
JUDEŢBUZĂU, BUZAU, 120013, 
BUZĂU,  ROMANIA

(591) Culori revendicate: albastru, verde,
negru
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și reviste electronice, publicare de periodice
și cărți în format electronic, publicare de cărți
electronice și periodice pe internet, furnizare
de publicații on-line, furnizare de publicații
electronice, publicare multimedia a publicațiilor
electronice, publicare de materiale și publicații
tipărite, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, furnizarea de publicații
electronice, care nu pot fi descărcate, servicii de
publicare a publicațiilor periodice și neperiodice,
altele decât textele publicitare, furnizare de
publicații electronice dintr-o rețea globală de
calculatoare sau de pe internet, nedescărcabile,
furnizare de publicații dintr-o rețea globală
de calculatoare sau de pe internet care
pot fi consultate, nedescărcabile, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, organizare și coordonare de
demonstrații cu scop educativ, organizare de
prezentări în scopuri culturale, organizarea
de congrese în scopuri culturale, organizare
de tururi ghidate la obiective culturale în
scopuri educative, organizare de congrese și
de conferințe în scopuri culturale și educative,
expoziții la muzeu, servicii de custode de muzeu,
administrarea muzeelor, servicii prestate de
muzee, servicii furnizate de muzee, a servicii de
galerii de artă, servicii de bibliotecă, servicii de
editare, servicii de instruire, educaţie, pregătire
şi divertisment, organizare de evenimente
culturale şi sociale, planificare şi organizare
de expoziţii, simpozioane, colocvii, conferinţe,
cursuri, concursuri, festivaluri şi reuniuni în
scopuri culturale sau de educaţie, prezentarea
pentru public de artă şi literatură, în scopuri
culturale şi de educaţie, furnizarea de publicaţii
electronice, nedescărcabile.
43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară, servicii de ospitalitate
(cazare), furnizare de cazare temporară,
servicii de cazare pentru evenimente, servire
de mâncare destinată consumului imediat,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, închiriere de case
de vacanță, servicii de restaurante (servirea
mesei), servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), asigurarea de hrană și băuturi.

───────

(210) M 2022 00897
(151) 07/02/2022
(732) ALEMAN IMOB S.R.L., STR.

IOSIF COCEA NR.1, SC.A, AP.10,
JUD. BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

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

(540)

rainbow CENTRU
TERAPEUTIC

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 26.01.03; 27.05.01; 27.05.17

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

16. Publicaţii tipărite, reviste, hârtie, carton,
produse de imprimerie, articole pentru legătorie,
fotografii, articole de papetărie, materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru ambalare,
caractere tipografice, clişee, cărți de vizită
din hârtie sau carton, afișe, agende, albume
foto și albume pentru colecționari, almanahuri,
articole de papetărie pentru scris, bannere
din hârtie, benzi adezive, benzi corectoare
(articole de birou), benzi desenate, bibliorafturi,
articole de birou (cu excepția mobilelor),
blocnotes de birou, blocuri de desen, broșuri,
caiete, calendare, carduri educative, carnete,
cărți de colorat, cărți poștale și cărți poștale
ilustrate, clasoare, coli de hârtie (papetărie),
coperte (papetărie), creioane colorate, cursuri

(591) Culori revendicate: roșu (HEX 
#f15a5a),Verde (HEX #4eba6f), 
galben (HEX#f0c419), albastru (HEX 
#2d95bf)
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tipărite, cutii pentru papetărie, decalcomanii,
decorațiuni adezive de perete, realizate din
hârtie, diplome imprimate, dosare, ecusoane din
hârtie, etichete adezive din hârtie sau carton,
felicitări, fișe (papetărie), folii transparente
(papetărie), formulare (imprimate), ghiduri de
studiu, invitații, jurnale (articole tipărite), lecții
tipărite, manuale destinate instruirii, manuale
didactice, mape, markere pentru documente,
materiale imprimate, articole de papetărie,
planificatoare (articole tipărite), planșe de perete,
pliante, plicuri, rame pentru fotografii, rechizite
școlare, timbre, tipărituri.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole
de îmbrăcăminte pentru femei, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
vestimentare pentru bărbați, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte pentru schi, articole de
îmbrăcăminte impermeabile, articole de
îmbrăcăminte de ocazie, articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole
de îmbrăcăminte de agrement, articole de
purtat pe cap pentru copii, articole purtate
în jurul gâtului, confecții (îmbrăcăminte),
compleuri de dormit (îmbrăcăminte), curele
(accesorii vestimentare), uniforme școlare,
uniforme profesionale, încălțăminte pentru
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați,
articole de încălțăminte pentru plajă.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
ateliere, evenimente în scop educativ sau
recreaţional, organizarea de ateliere recreative,
organizarea de ateliere organizate în scopuri
educative, organizarea de ateliere de formare,
organizarea de ateliere de lucru, organizarea şi
susţinerea de seminarii, organizarea de cursuri
de dezvoltare personală, instruire cu privire
la dezvoltarea personală, servicii educative
pentru dezvoltarea aptitudinilor mentale ale
copiilor, furnizare de seminare online de formare,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, servicii de instruire în abilități
de comunicare, furnizare de cursuri de
evaluare a abilităților, servicii educaționale
privind abilitățile de comunicare, transfer de
know-how (instruire), publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire).

44. Servicii medicale, servicii de terapie, terapie
în scopuri fizice, psihologice şi cognitive, terapie
logopedă, terapie dialectic-comportamentală,
servicii de terapie ocupațională, terapie cognitiv-
comportamentală (TCC), terapie psihologică
pentru sugari și copii, servicii de terapie a vocii
și de logopedie, servicii de evaluare psihologică,
servicii de evaluare medicală.

───────

(210) M 2022 00903
(151) 07/02/2022
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) LIMITED, GLOBE
HOUSE, 4 TEMPLE PLACE,
LONDON, WC2R 2PG, GL, MAREA
BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

GLO NEW HEATING
TECHNOLOGY

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei

nr.1018070/29.06.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirii: "NEW HEATING TECHNOLOGY".

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

34. Țigări/țigarete, tutun, brut sau prelucrat,
produse din tutun, înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical), țigări de foi, trabucuri,
brichete pentru fumători, chibrituri, articole
pentru fumători, hârtie pentru țigări/țigarete,
tuburi pentru țigări/țigarete, filtre pentru țigări/
țigarete, dispozitive de buzunar pentru rularea
țigărilor/țigaretelor, mașini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
țigări/țigarete electronice, cartușe pentru țigări/
țigarete electronice, lichide pentru țigări/țigarete
electronice, produse din tutun cu scopul de a fi
încălzite, dispozitive și piese pentru dispozitive
pentru încălzirea tutunului în scopul inhalării,
înlocuitori de tutun în scopul inhalării, țigări/
țigarete conținând înlocuitori de tutun, tabachere
pentru țigări/țigarete, cutii pentru țigări/țigarete,
snus cu tutun, tutun de prizat, snus fără tutun,
preparat de prizat fără tutun, punguțe de nicotină
fără tutun, de uz oral (nu de uz mdical).

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

30

CERNISOARA NR. 97, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500113,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU NR.2, JUDETUL
BACAU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

YLINDER CADO ZINC
CYLINDER CILINDRU DIN
ZINC 5 COMPUTER KEYS

(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, tuburi metalice de
ramificație, aluminiu, sârme din aluminiu, folii din
aluminiu, nicovale, ancore, geamanduri de canal
(de acostare) din metal, plăci de ancorare, balize
de amarare din metal, ajutaje metalice, metal
rezistent la frecare, armături metalice pentru
construcţii, armături metalice pentru conducte
de aer comprimat, armături metalice pentru
curele, storuri metalice de exterior, căptușeli
metalice (construcții), cabine metalice de baie,
balustrade metalice, benzi de oțel, legături
metalice, benzi metalice pentru legat, lingouri
de metal obișnuit, feronerie pentru construcții,
materiale metalice pentru construcții, elemente
metalice de protecție pentru copaci, plăci
metalice de construcție, construcții metalice,
cleme metalice pentru cabluri sau tuburi, cuve

metalice, recipiente metalice pentru gaze sub
presiune sau aer lichid, dispozitive metalice de
închidere pentru recipiente, gluciniu (beriliu),
cofraje metalice pentru beton, garnituri metalice
pentru paturi, rotile metalice pentru paturi ,
benzi de legatura din metal de uz agricol,
sârme metalice de legat, legături metalice de uz
agricol, bare de oțel tras la rece, metale sub
formă de foițe sau pudră pentru imprimante în
3d, table, sigilii de plumb, plăci de pardoseală
metalice, șuruburi metalice, table din oțel ,
cutii metalice pentru scrisori, bronz, bronz
(obiecte de artă), bronz (monumente funerare),
litere și cifre din metale obișnuite cu excepția
caracterelor de tipografie, statuete din metale
comune, materiale metaloceramice (cermeți),
crom, minereuri de crom, containere din metal
(depozitare, transport), învelitori metalice pentru
acoperișuri, acoperișuri metalice, acoperișuri
de metal, care includ celule fotovoltaice,
țigle olandeze metalice, jgheaburi metalice
pentru acoperiș, țigle metalice, monumente
metalice, cutii din metale obișnuite, închizători
metalice pentru cutii, fire metalice, sârme din
aliaje de metale comune (cu excepția celor
fuzibile), țesături metalice, cablu de oțel, parâme
metalice, cabluri de teleferice, conducte metalice
de scurgere, turnichete, plăci turnante (căi
ferate), conducte metalice de refulare, știfturi
metalice, fișe de perete, ajutaje de metal,
console metalice (construcții), articole de fierărie,
traverse metalice pentru căi ferate, macazuri
de cale ferată, sârme din oțel, minereuri de
fier , forme metalice pentru gheață, seifuri,
electronice, etichete din metal, catarge din metal
pentru arborat steaguri, plăcuțe metalice pentru
vehicule, broaște metalice pentru vehicule,
capcane pentru fiare sălbatice, uși glisante
metalice, contrașine, cabine metalice pentru
vopsire cu pistolul, butoaie metalice, robinete
metalice pentru butoaie, cercuri de metal
pentru butoaie, arcuri (articole de fierărie),
pilitură, ferestre metalice, praguri de geam și
de ușă din metal, feronerie pentru ferestre,
garnituri metalice pentru ferestre, opritoare
metalice pentru ferestre, cofraje metalice, tocuri
metalice pentru ferestre, cremone, elemente
de prindere a ferestrelor din metal, role
de ferestre, ferocrom, ferosiliciu, ferotitan,
ferotungsten, construcții metalice prefabricate,
grătare pentru bușteni, materiale metalice
refractare pentru construcții, ecrane ignifuge
metalice pentru cuptoare, catarge portabile
pentru arborat steaguri, din metal, bride
metalice (coliere), dispozitive metalice de
închidere pentru sticle, folii metalice pentru
ambalare și împachetare, palete metalice pentru

(210) M 2022 00909
(151) 07/02/2022
(732) ALLIANZ T.C.COM SRL, STRADA
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manipulare, buncăre metalice (nemecanice),
planșee metalice, galenă (minereu), legături
metalice pentru snopi, cârlige metalice pentru
portmantouri, plăci comemorative din metal,
casete pentru bani (metalice sau nemetalice), uși
blindate din metal, germaniu, cadre de eșafodaj
din metal, șarpante metalice pentru construcții,
bare metalice exfoliate, cornișe metalice, cadre
metalice pentru sere, bare metalice trase
și șlefuite, matrițe (mulaj), structuri reticulare
metalice, bare pentru grătare metalice, clopote,
aliaje de lipit cu aur), monumente funerare
din metal, rame metalice pentru morminte,
cripte metalice, plăci funerare din metal, stele
funerare metalice, mânere sferice din metal,
virole pentru mânere, hafniu (celțiu), cârlige
metalice de uz menajer, cârlige pentru tăblițe
de ardezie, bare metalice de prindere pentru
căzi de baie, proptele (nicovale portabile),
cătușe, cârlige din metal pentru agățat genți,
uși pliante din metal, aliaje de sudură, funii
de oțel pentru manipularea sarcinilor, caiele
pentru potcoave, cotețe de metal, brățări
de identificare, metalice, plăcuțe metalice de
identificare, indiu, cadre metalice pentru plase
de țânțari, jaluzele metalice, cleme de metal
pentru cabluri, plăci metalice pentru construcții,
cadmiu, olane metalice pentru coșuri de fum,
gratii din metal pentru șemineuri, mantale din
metal pentru șeminee, canistre din metal, casete
metalice, papuci (de cablu) din metal, dolii
din metal pentru construcții, racorduri pentru
lanțuri, crampoane metalice, valve metalice
pentru conducte de scurgere, valve metalice
pentru conducte de apă, grinzi subțiri din metal,
plăci de strângere pentru menghine (articole
de fierărie), pitoane metalice (echipament de
alpinism), cutii metalice de conserve, coșuri
metalice, crucifixuri din metale comune, altele
decât articole de bijuterie, patinoare (structuri de
metal), obiecte de artă din metale comune, inele
de cupru , gabarite metalice de încărcare pentru
căi ferate, palete metalice de încărcare, suporturi
metalice pentru butoaie, metal antifricțiune,
șipci metalice, chioșcuri (structuri din metal),
grătare metalice, role pentru uși glisante,
cutii metalice pentru truse de scule (goale),
lăzi metalice pentru scule (goale), aliaje de
metale obișnuite, parapeți metalici de siguranță
pentru drumuri, conducte din metal pentru
instalații de ventilare și climatizare, armături
metalice pentru conducte, limonit (mineral),
sarma de lipit din metal, vergele metalice
pentru lipire, vergele pentru sudură, blumuri
(metalurgie), magneziu, mangan, marchize
metalice (construcții), uși metalice, placarea cu
metal a pereților clădirilor, armături metalice

pentru beton, minereuri metalifere, grile din
metal, cabluri metalice, neelectrice, cuști
metalice pentru animale sălbatice, lanțuri
metalice, metale sub formă de pulberi, cadre
metalice (construcții), rampe metalice pentru
vehicule, inele metalice, garnituri metalice pentru
mobilă, rotile metalice pentru mobilă, scări
metalice mobile pentru îmbarcarea pasagerilor,
molibden, feromolibden, cuve metalice pentru
mortar, manșoane (articole de fierărie), cuie,
plăci de identitate metalice, aliaje argint-
nichel, dispozitive metalice pentru deschiderea
ferestrelor (neelectrice), dispozitive de închidere
pentru ferestre, neelectrice, racorduri metalice
pentru cabluri neelectrice, broaște metalice
(altele decât electrice), sonerii metalice (care nu
sunt electrice), uşi (dispozitive neelectrice pentru
deschiderea -lor), dispozitive de închidere pentru
uși (neelectrice), sârme de cupru neizolate,
balize metalice neluminoase, numere metalice
neluminoase pentru case, indicatoare metalice
neluminoase și nemecanizate, panouri de
semnalizare neluminoase și nemecanizate, din
metal, indicatoare rutiere metalice, neluminoase
și nemecanizate, dispozitive metalice de
înfășurare, nemecanice, pentru furtunuri, nichel,
nituri metalice, niobiu, plăci de înmatriculare
metalice, ferestre batante de metal, recipiente
din metal pentru evacuarea uleiului de motor,
funiculare (material fix pentru -), suporturi
metalice fixe pentru prosoape de hârtie,
distribuitoare metalice, fixe, de pungi pentru
excrementele câinilor, blindaje din metal, uluci
de metal, dale metalice pentru pavaje, pavaje
metalice, stalpi din metal, stâlpi de metal
pentru panouri de publicitate, plăci din metal,
mulaje din metal pentru construcții, tampoane
metalice, metale piroforice, dispozitive de blocat
roțile (gheare), rampe metalice pentru lansare
de rachete, ornamente de cornișe metalice,
clanțe metalice, limbi de broască (zăvoare),
cobalt brut (metal), metale obișnuite brute sau
semifabricate, fontă brută sau semifabricată,
oțel brut sau semifabricat, plumb brut sau
semifabricat, cupru brut sau semifabricat, țevi
metalice, coturi metalice pentru țevi, manșoane
metalice pentru țevi, coliere metalice de îmbinare
pentru țevi, racorduri metalice pentru țevi,
jaluzele rulante din oțel, închizători metalice
pentru saci, seifuri (metalice sau nemetalice),
garnituri metalice pentru sicrie, stâlpi de metal
(părti de construcție), recipiente metalice pentru
acizi, tubulaturi metalice, capace metalice pentru
guri de vizitare, balamale metalice, șarniere
metalice, șaibe de metal, șine confecționate
din metal, materiale pentru căile ferate, eclise
de joantă, panouri indicatoare din metal, chei
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coșuri de fum metalice, lacăte, dale de perete,
metalice, pereți (căptușeli metalice pentru
(construcții), bare de oțel laminate la cald,
conducte metalice pentru apă, staniu, metal alb,
giruete, dispozitive de îndepărtare a păsărilor,
acţionate de vânt, corniere din metal, piese
angulare din metal (pentru constructii), console
din metal pentru mobilă, tungsten, ferowolfram,
garduri metalice, țăruși metalici pentru corturi,
conducte metalice pentru instalații de încălzire
centrală, plafoane metalice, zinc, zirconiu, ținte
(cuie scurte), manșoane (articole de fierărie).

din metal, racorduri de ungere, catarame din
metale obișnuite (articole de fierărie), broască
cu închidere automată, prelungitoare metalice
pentru cosuri, țevi metalice pentru coșuri de fum,
piulițe metalice, dopuri filetate metalice, pentru
sticle, grătare de șters încălțămintea, cuie pentru
încălțăminte, din metal, cocini metalice, praguri
metalice, șuruburi cu ureche, piscine (construcții
metalice), containere metalice plutitoare, cheiuri
plutitoare din metal pentru ancorarea vapoarelor,
uși batante din metal, scripeți metalici (cu
excepția celor pentru mașini), lanțuri de
siguranță de metal, aliaje de argint pentru
lipit, silozuri metalice, țăruși din metal pentru
plante sau copaci, inele metalice pentru chei,
etriere de întindere, role de întindere pentru fire
metalice (etriere de întindere), role de întindere
pentru benzi de fier (etriere de întindere), role
de întindere pentru benzi metalice (etriere de
întindere), cuie spintecate din metal, pinteni,
scări metalice, trambuline de metal, cepuri
metalice,  palplanșe  metalice,  sârmă  ghimpată,
piese turnate din oțel, construcții din oțel, bile
de oțel, aliaje de oțel, stâlpi din oțel, țevi din
oțel, grajduri metalice, bare cilindrice metalice,
staniol, scări mobile metalice, gheare de picior
(crampoane) pentru cățărare, țăruși (articole
de fierărie), ace (cuie), accesorii metalice
pentru bastoane, dopuri și capace metalice,
canalizări stradale din metal, stâlpi de metal
pentru linii electrice, montanți metalici, tăvi
metalice, lambriuri din metal, recipiente metalice
pentru combustibili lichizi, tantal (metal),
cabine telefonice din metal, stâlpi telegrafici
din metal, titan, fiertitan, tombac, portaluri
metalice, structuri metalice transportabile, sere
transportabile din metal, agrafe metalice pentru
curele de mașini, dispozitive de întindere din
metal, pentru curele, pereți despărțitori din metal,
scări din metal, trepte de scări din metal, vanguri
de metal (părți de scări), taburete cu trepte din
metal, feronerie pentru uși, garnituri metalice
pentru uși, opritoare metalice pentru uși, tăblii
metalice pentru uși, mânere metalice pentru uși,
drugi de zăvor, inele metalice pentru bătut la
uși, cadre metalice pentru uși, dispozitive de
închidere pentru uși, metalice, lamele, vanadiu,
valve metalice (altele decât părţi de maşini),
ambalaje din tablă cositorită, recipiente metalice
de ambalaj, cofraje metalice pentru puțuri
petroliere, cleme din metal pentru sigilarea
pungilor, capace metalice de îmbuteliere, aliaje
de staniu placate cu argint, colectoare metalice
pentru canalizare, tălăngi, lanțuri pentru vite,
scăldătoare pentru păsări (construcții metalice),
colivii pentru pasari din metal, voliere metalice
(construcții), cheiuri din metal, prefabricate,

17. Materiale de amortizare din cauciuc montate
pe ziduri de chei pentru prevenirea de daune la
docuri, vapoare și ambarcațiuni, racorduri, nu din
metal, pentru țevi flexibile, armături nemetalice
pentru conducte de aer comprimat, azbest, fibre
de azbest, fetru din amiant, șnururi din azbest,
țesături de azbest, hârtie din amiant, carton de
amiant, plăci de azbest, foi de azbest, căptușeli
din azbest, balata, plăci din scoarță de copac
pentru izolații acustice, bumbac de etanșare,
suporturi de spumă pentru aranjamente florale,
compoziții chimice pentru obturarea scurgerilor,
garnituri de etanșare, umpluturi pentru rosturi de
dilatare, benzi adezive izolatoare, materiale de
etanșare, călăfătuire, inele de  etanșare, burleți
pentru   etanșare,   dielectrice  (izolatoare),   fire
elastice,  altele  decât  cele  de  uz  textil,
opritoare      din     cauciuc     pentru     ferestre,
compoziții  izolantecontra  umidității  în
construcții, materiale refractare izolante, filtrante
materiale (materiale plastice sau spongioase
semiprelucrate), materiale filtrante din folii
semiprelucrate din plastic, cauciuc lichid, folii
din celuloză regenerată, altele decât cele pentru
ambalare, mulaje din ebonită, garnituri pentru
îmbinări, țevi pentru stropit (udat), folii antireflex,
pentru geamuri, țesături din fibră de sticlă
pentru izolații, vată de sticlă pentru izolații,
cauciuc pentru reșaparea pneurilor, garnituri de
cauciuc pentru borcane, fire de cauciuc, altele
decât cele de uz textil, clapete din cauciuc,
soluții de cauciuc, manșoane din cauciuc
pentru protecția organelor de mașini, dopuri
din cauciuc, tampoane amortizoare din cauciuc,
inele din cauciuc, șnururi din cauciuc, gutapercă,
materiale semiprelucrate pentru garnituri de
frână, ebonită, izolatori electrici, materiale
izolatoare pentru căile ferate, izolatori, vopsele
izolante, benzi izolante, pâslă pentru izolații,
lacuri izolante, folii metalice izolante, țesături
izolante, mănuși izolante, izolatoare pentru
cabluri, uleiuri izolante pentru transformatoare,
uleiuri izolante, hârtie izolantă, tencuieli izolante,
chit, benzi autoadezive, altele decât pentru
papetărie, uz medical sau casnic, fibre de
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carbon, altele decât cele pentru uz textil, fibre
din materiale plastice, altele decât cele de uz
textil, filamente de plastic pentru imprimare în
3d, folii de materiale plastice pentru uz agricol,
pelicule din materiale plastice, altele decât cele
pentru ambalaje, fire din materiale plastice,
altele decât cele de uz textil, garnituri pentru
ambreiaje, cauciuc, furtunuri din pânză de in,
armături nemetalice pentru conducte, garnituri
de etanșare pentru conducte, sarma de sudura
din materiale plastice, vată minerală (izolant),
compuși chimici pentru reținerea căldurii,
materiale împotriva radierii căldurii în cazane,
hârtie pentru condensatoare electrice, material
de capitonat din cauciuc sau materiale plastice,
materiale de etanșare (umplutură) din cauciuc
sau din plastic, mică brută sau semiprelucrată,
gumă, brută sau semi-prelucrată, gumă brută
sau semiprelucrată, racorduri nemetalice pentru
țevi rigide, manșoane nemetalice pentru
țevi, materiale pentru izolație fonică, lână
de zgură (izolant), furtunuri din materiale
textile, conducte flexibile nemetalice, fire
pentru lipit din materiale plastice, baraje
plutitoare antipoluare, perdele de siguranță din
azbest, cauciuc sintetic, rășini acrilice (produse
semifinite), rășini sintetice semiprelucrate,
materiale plastice semiprelucrate, acetat de
celuloză semiprelucrat, opritoare din cauciuc
pentru uși, șaibe din cauciuc sau din fibre
vulcanizate, valve din cauciuc sau din fibre
vulcanizate, furtune (tuburi) de legatura pentru
radiatoare de vehicule, fitinguri, nu din metal,
pentru țevi flexibile, săculeți (învelitori, cutii)
pentru ambalaj, din cauciuc, pânze din vâscoză,
altele decât cele pentru ambalare, fibre
vulcanizate, materiale calorifuge, garnituri de
etanșare, garnituri de etanșare pentru cilindri.
19. Burlane de scurgere, nemetalice, instalații
nemetalice pentru parcarea bicicletelor, țevi
de derivație nemetalice, alabastru, sticlă de
alabastru, stalpi de sustinere, nemetalici,
acvarii (construcții), pietriș pentru acvarii, nisip
pentru acvarii, armături nemetalice pentru
construcții, mortar cu azbest, azbociment,
asfalt, pavele din asfalt, storuri de exterior
nemetalice și netextile, acoperiri nemetalice
(construcții), cabine de baie nemetalice, balize
neluminoase, nemetalice, suporturi, nu din
metal, balustrade nemetalice, barăci, pâslă
pentru construcții, sticlă de construcții, lemn de
construcție, materiale de construcții nemetalice,
panouri nemetalice pentru construcții, piatră
de construcții, construcții nemetalice, borduri
din plastic pentru amenajări peisagistice,
rezervoare din zidărie, cuarț, beton, elemente
de construcție din beton, cofraje pentru beton,

nemetalice, lianți pentru fabricarea pietrelor,
produse bituminoase pentru construcții),
carton bituminat, tencuieli bituminoase pentru
acoperișuri, pardoseli nemetalice, cutii de
scrisori (din zidărie), moloane, busturi din
piatră, beton sau marmură, țigle, acoperișuri, nu
din metal, acoperișuri nemetalice încorporând
celule fotovoltaice, jgheaburi nemetalice de
acoperiș, scânduri de astereală, plăci de
ardezie pentru acoperiș, acoperișuri din țiglă,
babale de legare, nemetalice, lemn pentru
doage, monumente nemetalice, sticlă armată,
conducte de evacuare nemetalice, turnichete
nemetalice, conducte forțate (nemetalice),
suporturi (console) nemetalice pentru construcții,
traverse nemetalice de căi ferate, sticlă emailată,
pentru construcții, catarge pentru arborat
steaguri, nu din metal, uși batante nemetalice,
cabine nemetalice pentru vopsit cu pistolul,
buiandrugi nemetalici, cadre (nemetalice) pentru
ferestre, sticlă pentru construcții, sticlă pentru
geamuri (cu excepția sticlei pentru geamurile
de vehicule), sticlă arhitecturală (ferestre)
pentru construcții, obloane nemetalice, casă
prefabricată (truse), materiale de construcție,
refractare, nemetalice, cărămizi, tencuieli de
ciment pentru ignifugare, statuete din piatră,
beton sau marmură, aglomerate din resturi
lemnoase de la prelucrarea trestiei de zahăr
(materiale de construcție), placaje din lemn,
planșee nemetalice, ipsos, plăci comemorative
nemetalice, stinghii pentru păsări, lemn fasonat,
geotextile, uși blindate, nu din metal, schele,
șarpante nemetalice, ornamente pentru cornișe
(construcții) nemetalice, cadre nemetalice pentru
sere, forme de turnătorie nemetalice, ghips,
grile nemetalice, granule de sticlă pentru
marcarea drumurilor, monumente funerare,
nemetalice, cadre nemetalice pentru cripte,
cripte nemetalice, cavouri nemetalice, plăci
funerare nemetalice, pietre funerare, stele
funerare nemetalice, plăci nemetalice pentru
cavouri, granit, suporturi din cauciuc pentru
izolarea seismică a clădirilor, uși pliante,
nu din metal, ciment pentru furnale, lemn
pentru fabricarea ustensilelor casnice, scânduri
(lemn de construcții), xilolit, scânduri din
lemn pentru pardoseală, șipci de lemn
pentru lambrisări, carton din pastă de lemn
pentru construcții, pavaje din lemn, panouri
din lemn, cotețe nemetalice pentru păsari,
plase împotriva insectelor, nu din metal,
sticlă izolantă (construcții), jaluzele nemetalice,
dale nemetalice pentru construcții, var, marne
calcaroase, pietre calcaroase, olane pentru
coșuri de fum (nemetalice), apărătoare pentru
coșuri de fum (nemetalice), mantale pentru
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și nemecanice, materiale pentru acoperirea
șoselelor, plăci din materiale artificiale pentru
marcajul drumurilor, stâlpi pentru linii electrice
(nemetalici), pereți despărțitori nemetalici,
gudron, benzi gudronate pentru construcții, lemn
semiprelucrat, cabine telefonice nemetalice,
stâlpi telegrafici nemetalici, teracotă, argilă,
ardezie, argilă pentru olărit, uși nemetalice,
construcții transportabile, nemetalice, sere
transportabile nemetalice, scări nemetalice,
trepte de scări nemetalice, vanguri nemetalice
(parți de scări), tuf, panouri de uși
nemetalice, rame de uși (nemetalice), prelungiri
nemetalice pentru coșuri de fum, placări
exterioare din vinil (materiale de construcții),
scăldatori pentru păsări (construcții nemetalice),
acvarii nemetalice (structuri), voliere nemetalice
(construcții), cheiuri prefabricate nemetalice,
coșuri de fum nemetalice, dale de perete,
nemetalice, conducte de apă, nemetalice,
garduri nemetalice, ciment, argila pentru
caramida, pamânt pentru cărămizi, plafoane
nemetalice.

───────

(210) M 2022 00919
(151) 08/02/2022
(732) METALOCHIMICE MAGAZIN

ONLINE SRL, STR. DĂRMĂNEȘTI,
NR. 45, CAMERA NR. 1, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

M METALOCHIMICE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 26.01.01;
19.07.17

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
rosu, galben, gri, negru

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

șeminee, nu din metal, dolii nemetalice
(construcții), corniere nemetalice, corniere
pentru acoperișuri, nemetalice, pietriș, vitralii,
dopuri de tevi de drenaj nici din metal,
nici din materiale plastice, clapete pentru
conducte de apă (cu excepția celor din
metal și materiale plastice), grinzi nemetalice,
patinoare (construcții) nemetalice, obiecte de
artă din piatră, beton sau marmură, piatră
artificială, șipci nemetalice, chioșcuri (structuri
nemetalice), scânduri de dușumea, parapeți de
siguranță pentru drumuri (nemetalici), conducte
nemetalice pentru instalații de ventilație și
climatizare, blocuri de pavaj luminoase, ciment
de magnezie, macadam, marchize nemetalice
(construcții), barăci pentru târguri, marmură,
stâlpi (piloni) nemetalici, lambriuri nemetalice
pentru construcții, mortar pentru construcții,
mozaicuri pentru construcții, ciment pentru
cuptoare, olivină pentru construcții, blindaje, nu
din metal, carton pentru construcții, parchet,
frize de parchet, smoală, piloni nemetalici,
uluce nemetalice, dale nemetalice, blocuri de
pavaj realizate din materiale nemetalice, stâlpi
din ciment, stâlpi nemetalici, stâlpi nemetalici
pentru panouri de publicitate, plăci din ciment,
componente de construcții (nemetalice) sub
formă de dale, porfir (piatră), lemn de esență
moale, plută aglomerată pentru construcții,
tencuieli (materiale de construcții), rampe de
lansare a rachetelor, nemetalice, ornamente
de cornișe nemetalice, cretă brută, tuburi din
gresie, tuburi rigide nemetalice (construcții),
nisip (cu excepția celui pentru turnătorie),
gresie pentru construcții, coloane nemetalice
pentru construcții, capace nemetalice pentru
guri de vizitare, șamotă, șisturi, pudră
de ardezie, stuf pentru construcții, zgură
(materiale de construcții), pietre de zgură,
lemn ecarisat, palarii de seminee nemetalice,
acoperisuri de seminee nemetalice, coşuri
de fum nemetalice, balast, cocine (care
nu sunt din metal), pervazuri de ferestre
(nemetalice), piscine (construcții nemetalice),
docuri plutitoare nemetalice pentru amararea
vaselor, uși batante, nu din metal, chesoane
pentru construcții subacvatice, semnalizare
nemetalică, neluminoasă și nemecanică,
panouri de semnalizare, neluminoase şi
nemecanice, nu din metal, nisip argentifer,
silozuri nemetalice, coame de acoperiș, foaie
de furnir, trambuline nemetalice, palplanșe
nemetalice, grajduri, piatră, gudron de huilă,
lucrări în piatră, canale de scurgere nemetalice
pentru străzi, lianți pentru întreținerea drumurilor,
(materiale pentru construcția și acoperirea
șoselelor, borne rutiere nemetalice, neluminoase
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polonice (ustensile de menaj sau de bucătărie),
ustensile de curățenie pentru toaletă și baie,
linguri pentru gătit și servit (ustensile de
bucatarie), ustensile de bucătărie, cu excepția
furculițelor, cuțitelor și lingurilor, ustensile de
uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, vase, vase de bucătărie, vase
pentru servit, suporturi pentru uscarea vaselor,
lavete de spălat vase, boluri din plastic (vase),
vase pentru copt din sticlă, vase de porțelan
pentru plante, vase pentru gătit din aluminiu,
vase domestice termoizolante de sticlă, vase
pentru mâncare pentru animale de casă, pahare,
vase de băut și articole pentru baruri, vase
de gătit de unică folosință din hârtie, ulcioare
emailate, tăvi de servit, tăvi pentru prăjituri, tăvi
de tacâmuri, tăvi de uz casnic, tăvi și forme
de copt, tăvi biodegradabile de uz casnic, tigăi,
oale și tigăi portabile pentru camping, capace
pentru tigăi de prăjit, tigăi de prăjit, tigăi cu
mâner, tigăi orientale (wokuri), oale și tigăi pentru
gătit (non-electrice), sfori, prelate, copertine
(prelate), cizme de cauciuc, cizme de ploaie,
pelerine, pelerine impermeabile, cape și pelerine
(exceptand transportul lor), pentru a permite
clientilor sa le vada si sa le achizitioneze cat
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vanzare prin corespondenta,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web si prin intermediul emisiunilor de
teleshopping.

───────

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,
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 vânzare cu amănuntul
în legătură cu ustensile de gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
pentru gătit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de feronerie, regruparea
în avantajul terților a urmatoarelor tipuri de
produse detergenți pentru spălarea vaselor,
lichid pentru spălarea vaselor, detergenți lichizi
pentru mașina de spălat vase, detergenți,
detergenți de uz casnic, detergenți de uz
menajer, săpunuri, săpunuri lichide, săpunuri
și geluri, combustibili pentru grătare, lumânări,
candele (lumânări), spirt denaturat, dezinfectanți
și antiseptice, săpunuri și detergenți medicinali și
dezinfectanți, șervețele dezinfectante, șervețele
antibacteriene, șervețele antiseptice impregnate,
tăvi metalice, folii din aluminiu, feronerie,
materiale metalice pentru construcții, materiale
de construcții și elemente din metal, ustensile
electrice de bucătărie, unelte și ustensile
electrice de bucătărie, dispozitive electrice
pentru grădinărit, scule de grădinărit (electrice),
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile
de tăiat de bucătărie, unelte manuale de
grădinărit, unelte pentru agricultură, grădinărit
și peisagistică, cântare electrice, cântare de
baie, cântare de bucătărie, măşti sanitare,
mănuși chirurgicale, măști medicale, ustensile
de gătit electrice, tăvi și tigăi electrice, grătare
cu cărbune, instalații sanitare, instalații sanitare
electrice, instalații sanitare de baie, obiecte
sanitare din oțel inoxidabil, cărucioare de mână,
cărucioare de marfă, cărucioare de transport,
benzi adezive, adezivi, șervețele, șervețele
de hârtie, folii izolante, materiale izolante
pentru construcții, materiale de construcții din
materiale plastice, materiale de construcții
nemetalice, materiale de constructii, din lemn,
tăvi nemetalice, ustensile de menaj, ustensile
de bucătărie, ustensile pentru copt, site
(ustensile de menaj), tocătoare din lemn
(ustensile), ustensile de gătit, neelectrice, forme
(ustensile de bucătărie), grătare (ustensile
pentru gătit), spatule (ustensile de bucătărie),
veselă (ustensile de uz casnic), suporturi pentru
ustensile de bucătărie, ustensile de bucătărie
din silicon, ustensile casnice și de bucătărie,
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(210) M 2022 00975
(151) 14/02/2022
(732) VIA CORSO SRL, STRADA BÂLEA

NR.15, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU,
550246, SIBIU, ROMANIA

(540)

SPITALUL VETERINAR
TRANSILVANIA

În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform

adresei înregistrată cu nr. OSIM 1017912 din
data 27.06.2022, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii:
“SPITALUL VETERINAR TRANSILVANIA".

(531) Clasificare Viena:
03.01.06; 03.01.08; 24.13.25; 27.05.01;
29.01.12

clase:
44. Servicii veterinare, servicii chirurgicale
veterinare, consultanță profesională în materie
de servicii veterinare.

───────

(210) M 2022 01066
(151) 11/02/2022
(732) ENGIE ROMANIA S.A., BDUL.

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI, NR. 63, BUCUREȘTI,
013322, ROMANIA

(540)

GIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Consiliere comercială în domeniul energiei
şi gazelor furnizată prin internet, procesare de la
distanţă de informaţii, date, sunete şi/sau imagini
asistate sau nu de calculator, printr-o reţea
de internet, destinate întreţinerii de instalaţii de
stocare şi/sau de distribuţie de gaz, de căldură
şi/sau de electricitate.
36. Consiliere şi informaţii financiare în
domeniul consumului de energie şi al
performanţei energetice, servicii de consiliere
în domeniul financiar pentru facturarea şi
programarea cheltuielilor legate de consumul
de energie, servicii de asistenţă în gestionarea
financiară în domeniul energiei, al performanţei
energetice sau al dezvoltării durabile,
consultanţă în materie financiară în domeniul
energiei, al performanţei energetice sau al
dezvoltării durabile, consultanţă financiară în
materie de oferte tarifare în domeniul consumului
şi gestionării energiei, consiliere financiară
pentru îmbunătăţirea, dezvoltarea şi reînnoirea
instalaţiilor electrice.
37. Informare şi consiliere în domeniul
construcţiilor şi supervizării lucrărilor de
construcţii şi de renovare a locuinţelor, clădirilor
sau echipamentelor industriale şi terţiare, în
vederea îmbunătăţirii şi gestionării consumului
de energie.
42. Consiliere și informaţii tehnice referitoare
la energie și controlul energiei, furnizare de
informații și consiliere tehnică despre instalații ce
funcționează cu ajutorul oricărui tip de energie.

───────

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

MĂRĂȘEȘTI, NR. 4-6, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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(210) M 2022 01089
(151) 11/02/2022
(732) NEMO EPG SRL, STR. IANI

BUZOIANI NR. 14, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI NR.1, BL.39A, SC.1,
ET. 5, AP. 21, CAMERA 2, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

audiotribe audiobooks
în limba română

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14; 26.01.01

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

9. Fișiere digitale (podcast), înregistrate și
descarcabile, podcast-uri descărcabile, aplicații
mobile educative, înregistrate și descarcabile,
aplicații software de calculator, înregistrate și
descarcabile, aplicatii mobile, înregistrate și
descarcabile, aplicatii software descarcabile,
software pentru dispozitive mobile, software
pentru comerț cu amănuntul, software pentru
comerț electronic, platformă de software
înregistrată sau descărcabilă, cărți în format
audiobook, ebook și în format electronic, colecții
de cărți în format audiobook, ebook și în format
electronic.
16. Materiale de instruire sau învățământ,
pliante (tipărituri), broșuri, reviste, almanahuri.
35. Servicii oferite de un magazin online
privind vânzarea cărților în format audiobook,
ebook și în format electronic, colecții de
cărți, reviste, almanahuri, materiale de instruire
sau învățământ, pliante, broșuri, servicii de
editare a cărților în format audiobook, ebook
și în format electronic, colecții de cărți,
reviste, almanahuri, materiale de instruire sau
învățământ, pliante, broșuri, servicii de redactare
a cărților în format audiobook, ebook și în format

electronic, colecții de cărți, reviste, almanahuri,
materiale de instruire sau învățământ, pliante,
broșuri, conducerea și administrarea afacerilor
în legătură cu cărți în format audiobook,
ebook și în format electronic, colecții de cărți,
reviste, almanahuri, materiale de instruire sau
învățământ, pliante, broșuri, servicii de vânzare
în legătură cu cărți în format audiobook,
ebook și în format electronic, colecții de
cărți, reviste, almanahuri, materiale de instruire
sau învățământ, pliante, broșuri, publicitate
în legătură cu cărți în format audiobook,
ebook și în format electronic, colecții de cărți,
reviste, almanahuri, materiale de instruire sau
învățământ, pliante, broșuri, festivaluri literare.
38. Transmitere de audiobook-uri pentru audiție,
servicii de comunicare pe internet a cărților în
format audiobook, ebook și în format electronic,
colecții de cărți, reviste, almanahuri, materiale
de instruire sau învățământ, pliante, broșuri,
servicii de comunicare prin mijloace electronice
a cărților în format audiobook, ebook și în format
electronic, colecții de cărți, reviste, almanahuri,
materiale de instruire sau învățământ, pliante,
broșuri, transmisie de podcasturi, servicii de
podcasting.
41. Educație cu privire la cărți în format
audiobook, ebook și în format electronic,
colecții de cărți, reviste, almanahuri, materiale
de instruire sau învățământ, pliante, broșuri,
instruire cu privire la cărți în format audiobook,
ebook și în format electronic, colecții de
cărți, reviste, almanahuri, materiale de instruire
sau învățământ, pliante, broșuri, servicii de
divertisment cu privire la cărți în format
audiobook, ebook și în format electronic,
colecții de cărți, reviste, almanahuri, materiale
de instruire sau învățământ, pliante, broșuri,
festivaluri literare, servicii de amuzament cu
privire la cărți în format audiobook, ebook
și în format electronic, colecții de cărți,
reviste, almanahuri, materiale de instruire
sau învățământ, pliante, broșuri, recreerea
persoanelor în legătură cu cărți în format
audiobook, ebook și în format electronic,
colecții de cărți, reviste, almanahuri, materiale
de instruire sau învățământ, pliante, broșuri,
traducere cu privire la cărți în format audiobook,
ebook și în format electronic, colecții de
cărți, reviste, almanahuri, materiale de instruire
sau învățământ, pliante, broșuri, productie de
prodcasturi, creare (redactare) de podcasturi,
furnizare de divertisment prin intermediul
podcasturilor, creare (redactare) de conținut
educațional pentru podcasturi.
42. Creare și menținere de site-uri web privind
festivaluri literare, vânzarea cărților în format

(591) Culori revendicate: roz, portocaliu, 
roșu,alb
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audiobook, ebook și în format electronic,
colecții de cărți, reviste, almanahuri, materiale
de instruire sau învățământ, pliante, broșuri,
dezvoltare de site-uri web privind festivaluri
literare, vânzarea cărților în format audiobook,
ebook și în format electronic, colecții de cărți,
reviste, almanahuri, materiale de instruire sau
învățământ, pliante, broșuri, festivaluri literare,
gazduire de podcasturi.

───────

(210) M 2022 01093
(151) 13/02/2022
(732) MALINA LUX SRL, STR. MIEILOR

NR.4 JUD. OLT, CARACAL, OLT,
ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
ELOCINTEI NR. 8, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 113311, ROMANIA

(540)

Malina ARTIZANI
DE CALITATE

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu
nr. OSIM 1016754/14.06.2022, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: ”ARTIZANI DE CALITATE”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.24; 26.04.05

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

29. Carne, produse și din carne, extracte din
carne, mezeluri, înlocuitori de carne, proteine
vegetale texturate formate pentru utilizarea ca
înlocuitor de carne.

toate mijloacele de comunicare, inclusiv online
prin intermediul unui site web specializat sau
platforme online terțe, astfel încât terții să le
achiziționeze comod, servicii de promovare și de
informare, administrație comercială, gestionarea
și administrarea afacerilor comerciale, servicii de
agenții de import-export, lanțuri de magazine,
comenzi și vânzare pe internet sau online,
publicitate, marketing și promovare prin toate
mijloacele cunoscute sau cele care se vor
dezvolta în viitor, inclusiv prin radio, televiziune
și online într-o rețea computerizată, realizarea
de reclame, anunțuri publicitare, promoții pentru
aceste produse, publicarea de texte publicitare
în mediul online și offline, postarea de afișe
publicitare, răspândirea materialelor publicitare
și de promovare, furnizarea de informații și
sfaturi comerciale pentru consumatori în legătură
cu aceste produse, inclusiv servicii de asistență
și consultanță.
43. Servicii oferite de restaurante, servicii oferite
de restaurante cu autoservire, servicii de
catering, servicii de mâncare la pachet.

───────

(540)

MEGA BIO
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1018315/30.06.2022, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: “BIO”

35. Servicii de comerț (vânzare en gros
și en detail) și regruparea în avantajul
terților a produselor și preparatelor din carne,
păsări și vânat(exceptând transportul lor),
prezentarea pentru vânzare și vânzare prin

(210) M 2022 01109

B-DUL TIMIȘOARA, NR. 26, 
ET.2, SECTOR 6, 
BUCUREȘTI,ROMANIA

(151)    14/02/2022
(732)   SC MEGA IMAGE SRL,
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.01.01; 29.01.15

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman și veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinților,
ceară dentară, dezinfectanți, produse pentru
distrugerea dăunătorilor, fungicide, erbicide.
29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
și preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și produse de cofetărie, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe și
semințe brute și neprocesate, fructe și legume
proaspete, ierburi proaspete, plante și flori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale, malț.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale și
gazoase, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri și alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2022 01187
(151) 16/02/2022
(732) METAVERSE S.R.L., STR.

BREAZA NR. 1, C7 BIS, JUD.
ILFOV, POPEȘTI-LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

METAVERSE
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1017680/24.06.2022, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: "METAVERSE".

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.11.03;
26.11.05; 26.11.09

clase:
9. Software pentru realitate virtuală și
augmentată, software pentru generarea de
imagini virtuale, programe de operare pentru vpn
(rețele private virtuale), software pentru realitate
augmentată, software pentru jocuri cu realitate
augmentată, hardware de calculator pentru
realitate augmentată, software de realitate
augmentată pentru învățământ, software de
realitate augmentată pentru simulări, software
pentru realitate augmentată destinat creării
de hărți, software pentru realitate augmentată
destinat utilizării pe dispozitive mobile, căști de
vizualizare pentru realitate augmentată, software
pentru realitate augmentată destinat utilizării
pe dispozitive mobile pentru integrarea datelor
electronice cu medii din lumea reală, platforme
de software colaborative (software), platforme
de editare colaborativă în timp real (rtce)
(software), software social, indicatoare pentru
vehicule, materiale utilizate în laboratoare:
microscoape, lupe, binoclu, materiale și
dispozitive experimentale, dispozitive pentru
înregistrarea, transferul sau reproducerea
(reproducția) sunetului și imaginii: aparate
foto, aparate foto, televizoare, videoclipuri,
dispozitive de înregistrare și playere cd-dvd,

(591) Culori revendicate: negru (Pantone
100% Black), rosu (Pantone Bright Red
C), gri (Pantone Warm Gray 6C), verde
deschis (Pantone 361 C), verde inchis
(Pantone 349 C)

(591) Culori revendicate: negru, roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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playere mp3, calculatoare, computere desktop-
tabletă, dispozitive tehnologice portabile (ceasuri
inteligente), brățări, dispozitive purtate pe cap),
microfoane, difuzoare, căști, dispozitive de
comunicație și reproducere și echipamente
periferice de calculator: telefoane mobile,
huse și protecții pentru telefoanele mobile,
imprimante de computer, scanere, copiatoare,
manete/joysticks pentru computere, altele
decât cele pentru jocuri video, suporturi de
înregistrare magnetice, optice și programe de
calculator și software înregistrate pe acestea,
publicații electronice care pot fi descărcate
prin rețele de calculatoare și înregistrate
pe suporturi magnetice și optice, carduri
cu cititor magnetic/optic, filme, seriale și
clipuri muzicale video înregistrate pe suporturi
magnetice, optice și electronice, automate
de vânzare de bilete, bancomate, senzori
(senzori), contoare și cronometre care măsoară
cantitatea de consum pe unitatea de timp,
îmbrăcăminte de protecție, echipament de
protecție și salvare, ochelari de vedere,
ochelari de soare, ochelari 3d, roboţi pentru
securitate şi supraveghere, roboţi umanoizi
cu inteligenţă artificială, transmisia energiei
electrice, conversia, stocarea dispozitive si
instrumente de control: prize, cutii de jonctiune,
intrerupatoare, sigurante, demaroare, tablouri
electrice, rezistente, prize, transformatoare,
adaptoare, incarcatoare, cabluri utilizate in
electricitate, electronica, baterii, acumulatori ,
panouri solare pentru producerea energiei
electrice, dispozitive a căror funcție principală
este avertizare și alarmare cu excepția
alarmelor vehiculelor,semnalizare, dispozitive și
dispozitive care furnizează sau îmbunătățesc
vederea pe timp de noapte.
10. Dispozitive terapeutice și de asistență
adaptate pentru persoane cu handicap, aparate
de masaj, aparate, dispozitive și articole pentru
activitatea sexuală, păpuși gonflabile (păpuși
sexuale), jucării sexuale.

(lenjerie   intimă),   ghete,    sutiene,    pantaloni
pentru purtare, camisole, şepci (articole
pentru cap), casule, paltoane, protectoare
pentru guler, combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete (lenjerie de corp), manșete, gulerele
detasabile, scuturi de îmbrăcăminte, rochii,
halate, căști pentru urechi, garnituri metalice
pentru încălţăminte, ghete de fotbal, blanuri
(îmbrăcăminte), gabardine (îmbrăcăminte),
jartiere, brâuri, mănuși (îmbrăcăminte), galoşi,
pantofi de gimnastică, semi-cizme, pălării,
bentite (îmbrăcăminte), pantofi cu toc, glugă
(îmbrăcăminte), ciorapi, tălpi interioare, jachete
(îmbrăcăminte), tricouri (îmbrăcăminte), tricotaje
(îmbrăcăminte), cizme din dantelă, încălzitoare
pentru picioare, jambiere (pantaloni), căptușeli
(pregătite) (părți de îmbrăcăminte), mitre
(pălării), mănuși, îmbrăcăminte pentru șoferi,
manșe (îmbrăcăminte), cravate, dispozitive
antiderapante pentru încălţăminte, îmbrăcăminte
exterioară, salopete, pantaloni, îmbrăcăminte
din hârtie, pelerine, juponuri, rochii, patratele
de buzunar, buzunare pentru îmbrăcăminte,
poncho-uri, pulovere, pijama, îmbrăcăminte gata
făcută, sandale, saris, sarongs, esarfe, şaluri,
frontul cămășii, juguri pentru cămăși, cămăși,
pantofi, cămăși cu mâneci scurte, împachetări
pentru umeri, căști de duș, clăpari, mănuși de
schi, fuste, fuste pantaloni, măști de somn,
papuci, slip (articole de corp), șosete, tălpi
pentru încălțăminte, pantofi de sport, ciorapi,
crampoane pentru ghete de fotbal, costume,
parasolare, bretele, costume de baie, tricouri,
colanti, toge, palarii de top, straturi de acoperire,
bretele pentru pantaloni, turbane, chiloţi, lenjerie
de corp, uniforme, voaluri (îmbrăcăminte), veste,
îmbrăcăminte impermeabilă, pânze pentru
încălțăminte, costume pentru schi nautic, pantofi
de lemn, articole de îmbrăcăminte exterioară,
articole de lenjerie de corp, îmbrăcăminte
sportivă, costume de baie, îmbrăcăminte de
plajă, bluze, încălzitoare corporale, ghete,
capace, cardigane, îmbrăcăminte casual,
încălțăminte casual, îmbrăcăminte pentru
îmbrăcăminte sportivă, îmbrăcăminte pentru
copii, îmbrăcăminte pentru bebeluși și sugari,
paltoane, jachete din denim, îmbrăcăminte
pentru exerciții fizice, costum de ocazie,
hanorace cu glugă, jachete, blugi, tricotaje,
imbracaminte de dama, îmbrăcăminte din piele,
îmbrăcăminte pentru bărbați, îmbrăcăminte de
noapte, pantaloni, tricouri imprimate, tricouri
de polo, pijama, îmbrăcăminte impermeabilă,
cămăși, pantaloni scurti, îmbrăcăminte pentru
somn, papuci, pulovere, pantaloni de sport,
colanti, tricouri, blaturi, treninguri, veste
superioare, veste, împachetări, salopetă de

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole pentru
acoperirea capului, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, în special, cămăși, tricouri,
jachete, topuri, tricouri, curele nu din piele,
paltoane, veste, bluze, tricouri, pantaloni,
pantaloni scurți, pantaloni, pantaloni, boxer,
rochii , fuste, cravate, eșarfe, bandane, pijamale,
îmbrăcăminte de hol, șosete, pulovere, pantaloni
de trening, șorțuri, parasolare, șorțuri, pantaloni
pentru bebeluși, bandane, halate de baie,
sandale de baie, papuci de baie, bonete
de baie, haine de plajă, pantofi de plajă,
curele, berete, bavete, nu din hârtie, corsete
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stambă, mănuși, eșarfe, parasolare, adidași,
sandale, pantofi.

35. Publicitate, administrare de afaceri,
administrarea afacerilor, servicii de funcții
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, furnizarea de servicii de cercetare
de piață și de informare, promovare de
bunuri și servicii ale terților prin intermediul
rețelelor de calculatoare și de comunicații,
servicii comerciale și de publicitate, și anume,
planificarea media și cumpărarea de media
pentru alții, servicii comerciale și de publicitate,
și anume, servicii de publicitate pentru urmărirea
performanței publicitare, pentru gestionarea,
distribuirea și servirea publicității, pentru analiza
datelor publicitare, pentru raportarea datelor
publicitare și pentru optimizarea performanței
publicitare, servicii de consultanță în domeniul
publicității și marketingului, facilitarea schimbului
și vânzării de servicii și produse ale unor
terți prin intermediul rețelelor informatice și de
comunicații, servicii de vânzare cu amănuntul
online cu produse de consum ale altora, și
anume, articole de decorare, lucrări de artă
decorative, rame, articole pentru petreceri,
bannere, serpentine, ornamente și lumini
decorative, preparate pentru curățare, lumânări,
unelte de mână (acționate manual), televizoare,
radiouri, playere mp3, amplificatoare audio,
difuzoare audio, receptoare audio, computere,
periferice pentru computere, telefoane, aparate
foto, cd-uri și dvd-uri, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea sau reproducerea
sunetului sau a imaginii, suporturi magnetice
de date, mașini electrice de uz casnic,
îmbrăcăminte, încălțăminte, articole de acoperit
capul, mercerie, acoperitoare de podea, jocuri
și jucării, echipamente de gimnastică și sport,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
colaborări de afaceri în rețea, servicii de
angajare și recrutare, servicii de publicitate
și de distribuție de informații, în special
furnizarea de spații publicitare clasificate prin
intermediul rețelei informatice globale, furnizarea
de baze de date computerizate online și de
baze de date online cu căutare în domeniul
anunțurilor de mică publicitate, organizarea de
expoziții și evenimente în domeniul dezvoltării de
software și hardware în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de asociere care promovează
interesele profesioniștilor și ale întreprinderilor
din domeniul dezvoltării de aplicații software
mobile, publicitatea online și promovarea
bunurilor și serviciilor altora prin intermediul
internetului, servicii de consultanță în domeniul
marketingului și al publicității, studii de piață,
publicitatea, marketingul și promovarea bunurilor
și serviciilor altora prin punerea la dispoziție

28. Jocuri, jucării și obiecte de joacă, aparate
pentru jocuri video, articole de gimnastică și de
sport, console de jocuri electronice și multimedia
interactive, unități de telecomandă interactive
pentru jocuri video, periferice portabile pentru
jocuri video special adaptate pentru console de
jocuri video și console portabile de jocuri video,
controlere pentru jocuri pe calculator, unități
portabile pentru jocuri electronice, de calculator,
interactive și video, dispozitive de joc, dispozitive
mobile de joc, și anume aparate de joc cu
sau fără ieșire video pentru jocuri de calculator
și jocuri video, console de jocuri pe calculator
pentru utilizare cu un ecran sau monitor extern
de afișare, aparate pentru jocuri electronice,
altele decât cele adaptate pentru a fi utilizate cu
un ecran de afișare sau monitor extern, aparate
pentru jocuri electronice adaptate utilizării cu
ecran sau monitor extern, genți special adaptate
pentru jocuri video portabile și console de
jocuri video, joystick-uri pentru calculatoare și
jocuri video, console de jocuri pe calculator
pentru jocuri recreative, pelicule de material
plastic, cunoscute sub numele de skin-uri, pentru
acoperirea și protejarea aparatelor electronice
de joc, și anume console de jocuri video și unități
de jocuri video portabile, dispozitive de control
pentru jocuri de tipul tastaturilor pentru jocuri
pe calculator, jocuri adaptate pentru utilizarea
cu receptoare de televiziune, unități de tip "joy
stick" portabile pentru jocuri video, console
de jocuri portabile, jocuri electronice portabile
adaptate numai pentru utilizarea cu receptoare
de televiziune, jocuri portabile cu afișaj cu
cristale lichide, unități portabile pentru jocuri
electronice pentru utilizare cu un ecran sau
monitor de afișare extern, mașini de jocuri cu
afișaj cu cristale lichide, dispozitive de control
electronice acționate de jucător pentru aparate
electronice de jocuri video, huse de protecție
special adaptate pentru jocuri video portabile și
console de jocuri video, mașină de jocuri video
autonomă, suporturi pentru aparate electronice
de joc, și anume console de jocuri video și unități
de joc video portabile, unități de masă pentru
jocuri electronice, altele decât cele utilizate
împreună cu un televizor sau un calculator,
telecomenzi de mână interactive pentru jocuri
video pentru jocuri electronice, controlere pentru
console de jocuri, dispozitive de jocuri video tip
arcadă, jocuri automate cu fisă, mașini cu sloturi
(mașini de jocuri), periferice portabile pentru
jocuri video special adaptate pentru console de
jocuri video și console portabile de jocuri video.
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programe pentru a oferi un acces mai mare
la rețelele de comunicații globale, difuzarea de
publicitate pentru terți prin intermediul rețelelor
informatice și de comunicații, furnizare de
informații despre studii de piață, publicitate
online, planificare și cumpărare de media pentru
alții, servicii de publicitate pentru urmărirea
performanțelor publicitare, pentru gestionarea,
distribuirea și servirea publicității, pentru
analiza datelor publicitare, pentru raportarea
datelor publicitare și pentru optimizarea
performanțelor publicitare, personalizarea
eforturilor de marketing ale altora, servicii de
informații comerciale, direcționarea publicității,
gestionarea publicității stocate electronic,
servicii de vânzare cu amănuntul, cu
ridicata și cu amănuntul online referitoare la
hardware pentru calculatoare, software pentru
calculatoare, carduri cadou codificate magnetic,
dispozitive periferice pentru calculatoare,
calculatoare, dispozitive mobile, periferice
portabile pentru calculatoare, tablete, dispozitive
mobile și telefoane mobile, periferice pentru
calculatoare, echipamente pentru jocuri video,
echipamente de telecomunicații, smartphone-
uri, calculatoare portabile, tablete pentru
calculatoare, software pentru calculatoare,
hardware pentru calculatoare, aparate și
instrumente pentru înregistrarea și transmiterea
sunetului sau a imaginilor, aparate și instrumente
pentru reproducerea sunetului sau a imaginilor,
servicii de vânzare cu amănuntul, promovarea
bunurilor și serviciilor altora prin punerea
la dispoziție de facilități online cu sugestii
de cadouri, compilarea de baze de date
computerizate on-line și de baze de date on-line
care pot fi căutate, administrarea de programe
de stimulare pentru dezvoltatorii de software,
publicarea de jurnale online, și anume, bloguri
care prezintă publicitate, marketing și afaceri,
servicii de asistență personală pentru alte
persoane în domeniul planificării și organizării
prin reamintirea administrativă a întâlnirilor,
servicii de asistență personală pentru terți
prin consilierea și recomandarea de posibilități
de cumpărături și furnizarea de informații
consumatorilor în probleme comerciale și de
afaceri (consultanță pentru consumatori), servicii
de asistență personală pentru alții în domeniul
serviciilor de secretariat și recepție, și anume
servicii de redactare, gestionare administrativă
a apelurilor telefonice și a vizitatorilor, asistență
personală pentru terți în domeniul furnizării
de informații și al consilierii consumatorilor
în probleme comerciale și de afaceri prin
intermediul rețelelor de calculatoare și al rețelelor
de comunicații globale, servicii de asistent

de echipamente foto și video la evenimente
speciale, organizarea și desfășurarea de
evenimente speciale în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, publicitate prin
intermediul mijloacelor electronice, organizarea,
promovarea și desfășurarea de expoziții,
târguri și evenimente în scopuri comerciale,
organizarea și desfășurarea de evenimente,
expoziții și expoziții în scopuri comerciale în
industria divertismentului interactiv, a realității
virtuale, a produselor electronice de consum
și a divertismentului cu jocuri video, servicii
de magazin online cu amănuntul legate de
vânzarea de căști de realitate virtuală și realitate
augmentată, jocuri, conținut și media digitală,
distribuirea de materiale publicitare (cataloage),
managementul relației cu clienții, servicii de
asistență și consultanță în afaceri, furnizarea
de facilități online care conțin comentarii
ale utilizatorilor cu privire la organizațiile
comerciale, furnizorii de servicii și alte resurse
în scopuri comerciale sau publicitare., difuzarea
de publicitate pentru terți prin intermediul
unei rețele informatice globale, servicii de
publicitate, și anume, servicii de gestionare,
direcționare, implementare și optimizare a
campaniilor publicitare, cercetare de marketing,
și anume, cercetare și analiză a campaniilor
publicitare și a preferințelor consumatorilor,
promovarea bunurilor și serviciilor altora prin
intermediul difuzării de publicitate video pe
internet, servicii de publicitate, și anume,
programarea, urmărirea și raportarea publicității
pentru alții, pregătire și realizare de planuri și
concepte media și de publicitate, servicii de
publicitate și anume, plasarea de reclame pe
site-uri web pentru alții, servicii de publicitate, și
anume, direcționarea și optimizarea publicității
online, managementul informațiilor de afaceri,
și anume, raportarea informațiilor de afaceri
și analiza afacerilor în domeniul publicității și
marketingului, consultanță de afaceri privind
activitățile de marketing, servicii de planificare
și cumpărare de media, consultanță de
marcă, proiectarea de materiale publicitare
pentru alții, furnizarea de directoare de afaceri
online cu restaurante, baruri, cinematografe,
cluburi de dans, muzee, galerii de artă și
alte spații culturale și sociale, promovarea
interesului public și conștientizarea problemelor
legate de accesul la internet pentru populația
globală, consultanță de afaceri în domeniul
telecomunicațiilor, servicii de consultanță în
domeniul managementului afacerilor pentru
a permite entităților comerciale, organizațiilor
neguvernamentale și organizațiilor non-profit să
dezvolte, să organizeze și să administreze
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personal pentru alții, și anume, trimiterea și
primirea de apeluri telefonice, faxuri, e-mail-uri
și alte date digitale, furnizarea de memento-
uri și notificări electronice pentru evenimente și
întâlniri (servicii administrative), sprijin personal
și consiliere pentru cumpărături (asistență
personală la cumpărături) în scopuri comerciale,
furnizarea de recomandări privind produsele și
serviciile în scopuri comerciale, servicii on-line
de colaborări de afaceri în rețea, servicii online
de rețele de afaceri accesibile prin intermediul
aplicațiilor mobile descărcabile, furnizarea de
informații sub formă de baze de date cu informații
în domeniul rețelelor de afaceri online, servicii de
informare, consiliere și consultanță în legătură cu
toate aspectele menționate anterior.
37. Servicii de construcții, instalarea,
întreținerea și repararea instalațiilor de
telecomunicații, a rețelelor de comunicații,
a rețelelor de calculatoare și a rețelelor
de date, instalarea, întreținerea și repararea
aparatelor și echipamentelor de telecomunicații,
instalare, întreținere și reparații de componente
hardware de calculator, instalare și reparații
de aparate electrice, instalare, întreținere și
reparații de mașinării, repararea aparatelor
fotografice, instalarea și repararea telefoanelor,
servicii de informare și de consultanță referitoare
la serviciile menționate mai sus, servicii de
informare și de consultanță referitoare la
serviciile menționate anterior, furnizate on-line
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de informare, consiliere
și consultanță în legătură cu toate aspectele
menționate anterior.
42. Servicii științifice și tehnologice și cercetare
și proiectare aferente acestora, servicii de
analiză și cercetare industrială, proiectare și
dezvoltare de hardware și software de calculator,
servicii informatice, și anume, crearea de
comunități virtuale pentru utilizatorii înregistrați
pentru a organiza grupuri, întâlniri și evenimente,
participa la discuții și se angajează în rețele
sociale, de afaceri și comunitare, servicii
informatice, în special, găzduire de facilități
electronice pentru terți pentru organizarea și
desfășurarea de întâlniri, evenimente și discuții
interactive prin internet și rețele de comunicații,
servicii informatice sub formă de profile
electronice personalizate și de grup sau pagini
web care conțin informații definite sau specificate
de utilizator, inclusiv audio, video, imagini, text,
conținut și date, servicii informatice, şi anume,
furnizare de motoare de căutare pentru obţinerea
de date prin internet şi reţele de comunicaţii,
furnizarea de facilități online cu tehnologie care
le permite utilizatorilor online să creeze profiluri

personale cu informații despre rețele sociale și
de afaceri, să transfere și să partajeze astfel de
informații între mai multe facilități online pentru
a se angaja în rețele sociale și pentru a-și
gestiona conturile de rețele sociale, furnizare
de software pentru rețele sociale, crearea unei
comunități virtuale și transmiterea de sunet,
video, imagini, text, conținut și date, servicii
de furnizor de servicii de aplicații (asp), și
anume găzduire de aplicații software ale terților,
furnizor de servicii de aplicații (asp) care oferă
software pentru a permite sau facilita crearea,
editarea, încărcarea, descărcarea, accesarea,
vizualizarea, postarea, afișarea, etichetarea,
blogging-ul, transmiterea în flux, conectarea,
adnotarea, indicarea sentimentului, comentarea,
încorporarea, transmiterea, și partajarea sau
furnizarea în alt mod de medii sau informații
electronice prin internet și rețele de comunicații,
furnizarea unui serviciu de rețea online care
permite utilizatorilor să transfere date personale
de identitate și să partajeze date personale de
identitate cu și între mai multe facilități online
(servicii de rețea de computere), furnizare de
informații prin intermediul indicilor de căutare
și baze de date de informații, inclusiv text,
documente electronice, baze de date, grafice,
suporturi electronice, imagini și conținut audio-
vizual, prin internet și rețele de comunicații
(servicii de tehnologie a informației), furnizare
de software de comerț electronic care nu
poate fi descărcat pentru a permite utilizatorilor
să efectueze tranzacții comerciale electronice
prin internet și rețele de comunicații, servicii
informatice, în special, furnizor de servicii
de aplicații cu software de interfață de
programare a aplicațiilor (api) pentru a permite
utilizatorilor să efectueze tranzacții comerciale
electronice printr-o rețea globală de calculatoare,
servicii software ca serviciu (saas) care includ
software pentru trimiterea și primirea de mesaje
electronice, notificări și alerte și pentru facilitarea
tranzacțiilor comerciale electronice prin internet
și rețele de comunicații, furnizare de software
pentru utilizare la proiectarea, gestionarea,
măsurarea, analizarea, diseminarea și difuzarea
de publicitate pentru terți, furnizor de servicii de
aplicații cu software de interfață de programare
a aplicațiilor (api) pentru gestionarea, urmărirea,
raportarea și măsurarea planificării media,
cumpărarea de media și publicitatea altora,
furnizor de platforme de cumpărare de reclame
online, și anume, furnizarea de programe
software nedescărcabile pentru a permite
cumpărătorilor și vânzătorilor de publicitate
online să cumpere și să vândă inventar
publicitar, platformă ca serviciu (paas) cu
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platforme software de calculator pentru utilizare
la achiziționarea și diseminarea de publicitate,
furnizor de servicii de aplicații (asp) cu software
pentru utilizarea în cumpărarea, vânzarea,
proiectarea, gestionarea, urmărirea, evaluarea,
optimizarea, direcționarea, analizarea, livrarea
și raportarea publicității și marketingului online,
furnizor de servicii de aplicații (asp) cu software
pentru utilizare în proiectarea și gestionarea
campaniilor de publicitate și marketing online,
proiectare și dezvoltare de software pentru
jocuri de calculator și software pentru jocuri
video pentru utilizare cu computere, sisteme
de programe de jocuri video și rețele de
calculatoare, dezvoltare de hardware pentru
utilizare în legătură cu jocuri multimedia
electronice şi interactive, servicii de dezvoltare
de jocuri multimedia electronice si interactive,
furnizarea de site-uri online care oferă
utilizatorilor posibilitatea de a încărca, modifica
și partaja conținut, informații, experiențe și
date din realitate virtuală, furnizare de facilități
informatice și software online care oferă
utilizatorilor posibilitatea de a încărca, modifica
și partaja conținut, informații, experiențe și date
din realitate augmentată, furnizare de facilități
și software online de calculator care oferă
utilizatorilor posibilitatea de a încărca, modifica
și partaja conținut, informații, experiențe și date
în realitate mixtă, servicii de proiectare, inginerie,
cercetare, dezvoltare și testare în domeniul
dezvoltării de software pentru aplicații mobile
legate de utilizarea și funcționalitatea hyperlink-
urilor, consultanță tehnică în domeniul dezvoltării
de software pentru aplicații mobile legate
de utilizarea și funcționalitatea hyperlink-urilor,
furnizare de software care permite dezvoltarea,
evaluarea, testarea și întreținerea aplicațiilor
software mobile pentru dispozitive de calcul
portabile, furnizare de servicii de autentificare
a utilizatorilor folosind tehnologia de conectare
unică și software pentru tranzacții de comerț
electronic, furnizare de servicii de autentificare
a utilizatorilor de transfer electronic de fonduri,
card de credit și de debit și tranzacții cu
cecuri electronice folosind înregistrarea unică
și tehnologie software, furnizarea unei interfețe
de programare a aplicațiilor (api) pentru a
permite utilizatorilor să efectueze tranzacții
comerciale electronice prin internet, furnizare de
software pentru procesarea plăților electronice,
servicii de platformă ca serviciu (paas) care
includ software de calculator pentru a permite
utilizatorilor să efectueze tranzacții comerciale
și de comerț electronic, furnizare de software
de interfață de programare a aplicațiilor (api)
pentru utilizarea în mesageria electronică și

transmiterea de sunet, video, imagini, text,
conținut și date, platformă ca serviciu (paas)
cu platforme software de calculator pentru
mesagerie electronică și transmisie de imagini
audio, video, fotografice, text, grafică și
date, furnizare de software pentru mesagerie
electronică, servicii de cartografiere, furnizare de
software pentru servicii de cartografiere, furnizor
de servicii de aplicații (asp) cu software pentru
servicii de cartografiere, furnizare de software
pentru partajarea și afișarea locației unui
utilizator, planificarea activităților cu alți utilizatori
și formularea de recomandări, furnizor de servicii
de aplicații (asp) care oferă software pentru a
permite sau facilita partajarea și afișarea locației
unui utilizator, planificarea activităților cu alți
utilizatori și formularea de recomandări, furnizare
de software pentru cartografierea socială și
a destinațiilor, furnizor de servicii de aplicații
(asp) care oferă software pentru a activa sau
facilita maparea socială și a destinației, furnizare
de software pentru efectuarea de rezervări,
furnizor de servicii de aplicații (asp) care oferă
software pentru a permite sau facilita efectuarea
de rezervări și rezervări, furnizare de software
pentru comanda și/sau achiziționarea de bunuri
și servicii, furnizor de servicii de aplicații
(asp) care oferă software pentru a permite
sau facilita comanda și/sau achiziționarea de
bunuri și servicii, furnizare de software care
știe locația pentru căutarea, determinarea
și partajarea locației bunurilor, serviciilor și
evenimentelor de interes, furnizor de servicii
de aplicații (asp) cu software care știe locația
pentru căutarea, determinarea și partajarea
locației bunurilor, serviciilor și evenimentelor de
interes, furnizare de software pentru crearea,
gestionarea și accesarea grupurilor private
create și administrate de utilizatori în cadrul
comunităților virtuale, furnizare de software
pentru căutarea și identificarea punctelor
de interes locale și bazate pe locație,
evenimente, repere, oportunități de angajare,
divertisment, evenimente culturale, cumpărături
și oferte, furnizare de software pentru căutarea
și identificarea oportunităților de angajare,
furnizarea de software pentru identificarea
și permiterea utilizatorilor să contacteze
reprezentanții guvernamentali, furnizare de
software pentru furnizarea unei piețe virtuale,
furnizare de software pentru furnizarea de
informații meteorologice bazate pe locație,
furnizare de software pentru furnizarea, crearea
de legături sau transmiterea în flux de știri
sau informații despre evenimente curente,
furnizarea de software pentru facilitarea
interacțiunii și comunicării între oameni și
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platforme ai (inteligență artificială), furnizor de
servicii de aplicații (asp) care oferă software
pentru a permite sau facilita interacțiunea și
comunicarea între oameni și platformele ai
(inteligență artificială), proiectare de efecte de
realitate augmentată și de realitate virtuală
pentru utilizare la modificarea fotografiilor,
imaginilor, videoclipurilor și conținutului audio-
vizual, furnizarea de site-uri online care oferă
utilizatorilor posibilitatea de a încărca, modifica
și partaja conținut și date din realitate virtuală,
furnizare de facilități de computer și software
online care oferă utilizatorilor posibilitatea de
a încărca, modifica și partaja conținut și
date din realitate augmentată, furnizarea de
facilități și software online de calculator care
oferă utilizatorilor posibilitatea de a încărca,
modifica și partaja conținut și date de realitate
mixtă, furnizor de platforme de cumpărare de
anunțuri video online, și anume, furnizarea
de programe software nedescărcabile pentru
a permite cumpărătorilor și vânzătorilor de
publicitate video online să cumpere și să
vândă publicitate video, furnizor de servicii de
aplicații (asp) cu software pentru utilizarea în
cumpărarea, vânzarea, urmărirea, evaluarea,
optimizarea, direcționarea, analizarea, livrarea
și raportarea publicității și marketingului online,
furnizor de servicii de aplicații (asp) cu software
pentru utilizare în proiectarea și gestionarea
campaniilor de publicitate și marketing video
online, furnizarea de facilități informatice online
care oferă utilizatorilor capacitatea de a se
angaja în rețele sociale și de a-și gestiona
conținutul rețelelor sociale, furnizare de software
pentru crearea și gestionarea profilurilor de
rețele sociale și a conturilor de utilizator,
furnizare de software pentru modificarea
fotografiilor, imaginilor și conținutului audio,
video și audio-video cu filtre fotografice și efecte
de realitate augmentată (ar), și anume, grafice,
animații, text, desene, geotag-uri, etichete de
metadate, hyperlink-uri, furnizare de utilizare
temporară a software-ului care nu poate fi
descărcat pentru vizualizarea și interacțiunea cu
un flux de media electronice, și anume imagini,
conținut audio-vizual și video, streaming video
în direct, comentarii, reclame, știri și legături de
internet, furnizare de software pentru găsirea de
conținut și editori de conținut și pentru abonarea
la conținut, furnizare de software pentru
organizarea de imagini, video și conținut audio-
vizual folosind etichete de metadate, servicii
informatice, și anume, crearea unei comunități
virtuale pentru ca utilizatorii înregistrați să
partajeze, să vizualizeze, să se aboneze și să
interacționeze cu imagini, conținut audio-vizual

și video și date și informații aferente, furnizor de
servicii de aplicații (asp) care include software
pentru rețele sociale, gestionarea conținutului
rețelelor sociale, crearea unei comunități virtuale
și transmiterea de imagini, conținut audio-
vizual și video, fotografii, videoclipuri, date,
text, mesaje, reclame, comunicații publicitare
media și informație, furnizor de servicii de
aplicații (asp) cu software de interfață de
programare a aplicațiilor (api) care facilitează
servicii online pentru rețele sociale, dezvoltarea
de aplicații software, platforma ca serviciu
(paas) care include platforme software pentru
rețele sociale, gestionarea conținutului rețelelor
sociale, crearea unei comunități virtuale și
transmiterea de imagini, conținut audio-vizual
și video, fotografii, videoclipuri, date, text,
mesaje, reclame, publicitate media comunicații
și informații, închiriere de software care oferă
utilizatorilor posibilitatea de a încărca, edita
și partaja imagini, videoclipuri și conținut
audio-vizual, servicii informatice, și anume,
organizarea de conținut și reclame online definite
de utilizator și crearea de fluxuri de rețele
sociale, furnizare de software pentru realizarea
de fotografii și înregistrarea conținutului audio,
audiovizual și video, furnizare de software pentru
încărcarea, descărcarea, arhivarea, permiterea
transmiterii și partajarea de imagini, conținut
audio-vizual și video și text și date asociate,
furnizare de software pentru streaming de
conținut multimedia de divertisment, furnizare
de software pentru crearea și menținerea unei
prezențe online pentru persoane fizice, grupuri,
companii și mărci, furnizare de software pentru
agenții de publicitate pentru a comunica și
interacționa cu comunitățile online, furnizare de
software de asistent personal care nu poate
fi descărcat, furnizare de software de asistent
social care nu poate fi descărcat, furnizare de
facilități online care includ utilizarea temporară a
software-ului care nu poate fi descărcat pentru
trimiterea și primirea de mesaje electronice,
mesaje instantanee, alerte și memento-
uri pentru mesaje electronice, fotografii,
imagini, grafice, date, audio, videoclipuri și
conținut audiovizual prin internet și rețele
de comunicații, furnizare de software de
comerț electronic care nu poate fi descărcat
pentru a permite utilizatorilor să efectueze
tranzacții comerciale electronice prin internet,
furnizarea de utilizare temporară a software-
ului de calculator care nu poate fi descărcat
pentru accesarea, colectarea, afișarea, editarea,
legarea, modificarea, organizarea, etichetarea,
transmiterea în flux, partajarea, stocarea,
transmiterea și furnizarea în alt mod de
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suporturi electronice, fotografii, imagini, grafice,
audio, videoclipuri, conținut audiovizual, date și
informații prin internet și rețele de comunicații,
furnizare de utilizare temporară a software-
ului de calculator care nu poate fi descărcat
pentru utilizarea în facilitarea apelurilor vocale
prin protocol internet (voip), apeluri telefonice,
apeluri video, mesaje text, mesaje electronice,
mesaje instantanee și servicii de rețele sociale
online, servicii de furnizor de servicii de aplicații
(asp) care includ software pentru a activa
sau facilita apeluri vocale prin protocol internet
(voip), apeluri telefonice, apeluri video, mesaje
text, mesaje electronice, mesaje instantanee
și servicii de rețele sociale online, servicii
informatice, și anume, furnizare de informații
în domeniul tehnologiei și dezvoltării de
software prin internet și rețele de comunicații,
furnizare de software pentru realizarea și
editarea de fotografii și înregistrarea și editarea
videoclipurilor, furnizor de servicii de aplicații
(asp) care oferă software pentru a permite
sau facilita realizarea și editarea de fotografii
și înregistrarea și editarea videoclipurilor,
proiectare și dezvoltare de hardware și software
pentru jocuri de calculator, proiectare și
dezvoltare de hardware și software de realitate
virtuală, proiectare și dezvoltare de hardware
și software de realitate mixtă, proiectare și
dezvoltare de hardware și software pentru
jocuri video, furnizare de utilizare temporară
a aplicațiilor software nedescărcabile pentru
rețele sociale, crearea unei comunități virtuale
și transmiterea de conținut și date de realitate
virtuală, servicii informatice sub formă de
furnizare de pagini online personalizate cu
informații definite sau specificate de utilizator,
profiluri personale, realitate virtuală și conținut
și date de realitate augmentată, servicii de
programare pentru calculatoare pentru crearea
de videoclipuri și jocuri în realitate virtuală,
proiectare și dezvoltare de hardware și
software de realitate augmentată, dezvoltare
de software, dezvoltare de software multimedia
interactiv, întreținere și reparare de software
de calculator, furnizare de utilizare temporară
a software-ului de calculator care nu poate
fi descărcat pentru transmiterea, partajarea,
primirea, descărcarea, afișarea, interacțiunea cu
și transferul de conținut, text, lucrări vizuale,
lucrări audio, opere audiovizuale, opere literare,
date, fișiere, documente și opere electronice,
servicii informatice, şi anume, furnizare de
informaţii în domeniul tehnologiei şi dezvoltării
de software prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, servicii de asistență tehnică, și
anume, depanare sub formă de diagnosticare a

problemelor hardware și software de calculator,
servicii informatice, și anume, servicii de
furnizori de găzduire în cloud, furnizare de
utilizare temporară a software-ului de cloud
computing online nedescărcabil pentru utilizarea
în stocarea electronică a datelor, furnizare de
utilizare temporară a software-ului de cloud
computing online care nu poate fi descărcat
pentru aplicații și medii virtuale, de realitate
augmentată, servicii de partajare de fișiere, și
anume, furnizarea de facilități online pentru
terți, cu tehnologie care permite utilizatorilor
să încarce și să descarce fișiere electronice,
servicii informatice, şi anume, găzduire de
facilităţi electronice pentru terţi pentru discuţii
interactive prin reţele de comunicaţii, furnizare
de software online care nu poate fi descărcat,
furnizor de servicii de aplicații, și anume,
furnizarea, găzduirea, gestionarea, dezvoltarea
și întreținerea de aplicații, software, site-
uri web și baze de date în domeniile
comunicațiilor fără fir, accesului la informații
mobile și gestionării datelor de la distanță
pentru livrarea fără fir de conținut către
computere portabile, laptopuri și dispozitive
electronice mobile, furnizor de servicii de aplicații
(asp), furnizarea de facilități online care oferă
utilizatorilor posibilitatea de a încărca, modifica
și partaja imagini audio, video, fotografice,
text, grafică și date, furnizare de utilizare
temporară a software-ului și aplicațiilor online
nedescărcabile pentru mesagerie instantanee,
protocol voce prin internet (voip), conferințe
video și conferințe audio, servicii informatice, și
anume, crearea unei comunități online pentru
ca utilizatorii înregistrați să se angajeze în
rețele sociale, servicii de criptare a datelor,
furnizarea de software și aplicații pentru
managementul relațiilor cu clienții (crm), furnizor
de servicii de aplicații (asp) care oferă software
pentru managementul relațiilor cu clienții (crm),
furnizarea de servicii de platformă software
online care oferă utilizatorilor posibilitatea de
a posta evaluări, recenzii, recomandări și
recomandări referitoare la afaceri, restaurante,
furnizori de servicii, evenimente, servicii publice
și agenții guvernamentale, servicii informatice,
în special, furnizor de servicii de aplicații cu
software de interfață de programare a aplicațiilor
(api) pentru gestionarea relațiilor cu clienții
(crm), găzduire de conținut digital (realitate
virtuală și realitate augmentată) pe internet,
servicii informatice, și anume, furnizarea de
gestionare la distanță a dispozitivelor prin rețele
de calculatoare, rețele fără fir sau internet,
furnizarea de software pentru facilitarea și
organizarea finanțării și distribuției de strângeri
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de fonduri și donații, furnizare de software
pentru servicii online de strângere de fonduri
caritabile și servicii de donații financiare,
conversia datelor sau documentelor din suport
fizic în suport electronic, sistem de operare ca
serviciu, stocare electronică a datelor, stocarea
electronică a fotografiilor, actualizare de software
de calculator, servicii de găzduire interactivă care
permit utilizatorilor să publice și să partajeze
propriul conținut și imagini online, găzduire
de facilităţi web on-line pentru terţi, găzduire
de facilităţi web online pentru terţi pentru
partajarea de conţinut online, găzduirea unui
site web care oferă utilizatorilor posibilitatea
de a încărca fotografii, servicii informatice,
și anume, găzduirea unui site web interactiv
cu tehnologie care permite utilizatorilor să-și
gestioneze fotografiile online și conturile de
rețele sociale, furnizare de software online
pentru modificarea aspectului și pentru a permite
transmiterea de fotografii, servicii de partajare
de fișiere, și anume, găzduirea unui site
web cu tehnologie care permite utilizatorilor
să încarce și să descarce fișiere electronice,
găzduire de facilități web on-line pentru terți
pentru gestionarea și partajarea conținutului
on-line, furnizare de informații tehnice din
indici și baze de date cu informații care
pot fi căutate, furnizare de software online
nedescărcabil pentru gestionarea bazelor de
date, stocare de date online, furnizare de
motoare de căutare pentru obţinerea de date
prin internet şi reţele de comunicaţii, furnizare
de motoare de căutare pe internet, furnizare de
motoare de căutare pentru obţinerea de date
prin reţele de comunicaţii, servicii informatice,
și anume, crearea de comunități virtuale
pentru ca utilizatorii înregistrați să participe la
discuții și să se angajeze în rețele sociale,
de afaceri și comunitare, servicii de rețele
de calculatoare, furnizare de facilități online
interactive care includ tehnologie care permite
utilizatorilor să gestioneze imagini, fotografii,
texte, grafice, conținut audio-vizual, video, date
și conturi personale de rețele sociale, furnizor
de servicii de aplicații (asp) care oferă software
pentru a activa sau facilita apeluri voce prin
protocol internet (voip), apeluri telefonice, apeluri
video, mesaje text, mesaje electronice, mesaje
instantanee și servicii de rețele sociale online,
furnizor de servicii de aplicații (asp), și anume,
furnizarea, găzduirea, gestionarea, dezvoltarea
și întreținerea de aplicații, software, site-uri web
și baze de date în domeniile comunicațiilor
fără fir, accesului la informații mobile și
gestionării datelor de la distanță pentru livrarea
fără fir de conținut către dispozitive portabile

calculatoare, laptop-uri și dispozitive electronice
mobile, servicii informatice, și anume, găzduire
de facilități electronice sub formă de site-
uri web de internet, aplicații mobile și alte
platforme de comunicații similare pentru terți
pentru organizarea și desfășurarea de întâlniri,
evenimente și discuții interactive prin rețele de
comunicații, servicii de partajare a fotografiilor
peer-to-facilități, și anume, furnizarea de facilități
online care oferă tehnologie care le permite
utilizatorilor să editeze, să încarce, să descarce,
să acceseze, să vizualizeze, să posteze, să
afișeze, să eticheteze, să blog, să transmită în
flux, să link, să adnote, să indice sentimentul, să
comenteze, încorporați, transmiteți sau partajați
imagini, fotografii, text, grafică, conținut audio-
vizual, video și date, furnizare de facilități online
cu tehnologie care le permite utilizatorilor să
creeze profiluri personale cu informații despre
rețelele sociale și să transfere și să partajeze
astfel de informații între mai multe facilități
online, furnizarea unui serviciu de rețea de
calculatoare online care permite utilizatorilor să
transfere date personale de identitate și să
partajeze date personale de identitate cu și
între mai multe site-uri web, găzduirea unui
site web cu tehnologie care permite utilizatorilor
online să creeze profiluri personale cu informații
despre rețelele sociale și să transfere și să
partajeze astfel de informații între mai multe
site-uri web, furnizare de software sub forma
unei aplicaţii mobile, furnizare de software
pentru sondaje de opinie, furnizare de informații
tehnice din indici de căutare și baze de
date de informații, inclusiv text, documente
electronice, baze de date, grafice și informații
audio-vizuale, în rețele de computere și de
comunicații, furnizare de software care permite
utilizatorilor să posteze întrebări cu opțiuni de
răspuns, furnizare de software care permite
utilizatorilor să se alăture discuțiilor și să posteze
comentarii despre sondaje de opinie, întrebări și
răspunsuri, furnizarea de software care permite
utilizatorilor să ofere complimente și feedback
pozitiv, servicii informatice, şi anume, găzduire
de facilităţi online pentru terţi pentru discuţii
interactive prin reţele de comunicaţii, furnizare
de utilizare temporară a aplicaţiilor software
nedescărcabile pentru reţele sociale, crearea
unei comunităţi virtuale şi transmiterea de
imagini audio, video, fotografice, text, grafică
şi date, servicii informatice sub formă de
pagini web personalizate care conţin informaţii
definite sau specificate de utilizator, profiluri
personale, audio, video, imagini fotografice, text,
grafică şi date, servicii informatice sub formă
de conturi electronice personalizate care conțin
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informații definite de utilizator sau specificate
de utilizator, profiluri personale, sunet, video,
imagini fotografice, text, grafică şi date, software
pentru mesagerie electronică, furnizare de
facilități online care includ software pentru
trimiterea și primirea de mesaje electronice,
mesaje instantanee, alerte și mementouri pentru
mesaje electronice, fotografii, imagini, grafice,
date, audio, videoclipuri și conținut audio-vizual
prin internet și rețele de comunicații, furnizare
de servicii de autentificare a utilizatorilor în
tranzacții de comerț electronic, furnizare de
autentificare a utilizatorilor pentru transferuri
electronice de fonduri, card de credit și de debit
și tranzacții cu cecuri electronice printr-o rețea
globală de calculatoare, furnizare de servicii de
suport tehnic privind utilizarea echipamentelor
de comunicatii, servicii de informare, consiliere si
consultanta referitoare la toate cele menționate
anterior.

───────

(210) M 2022 01201
(151) 17/02/2022
(732) INDEPENDENT S.R.L., STR.

LUCEAFĂRULUI, NR. 9, BL. C3,
AP. 18, JUD. ALBA, ALBA IULIA,
ALBA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
LADÁNYI - CONSILIER ÎN
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
TRAIAN, NR. 29E, JUD. ALBA, ALBA
IULIA, ALBA, ROMANIA

(540)

ALBA24.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.04.01; 29.01.12

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online.
41. Publicare online de ziare electronice, servicii
de reporteri de știri, difuzare de reportaje de către
agenții de știri, furnizare de știri referitoare la
sport, servicii de programare a știrilor în vederea
transmiterii prin internet.

───────

(210) M 2022 01218
(151) 17/02/2022
(732) S.C. SECOM HEALTHCARE

S.R.L., STR. GARA HERASTRĂU
NR. 2, CLADIREA 1, ETAJ
8, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIȘ NR.15A,
BL.2, AP.13, CĂSUȚA POȘTALĂ 640,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

SECOM Suplimente, Vitamine,
Nutriție pentru o stare de bine.

În conformitate cu Art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu nr.

OSIM 1018687/05.07.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: ”Suplimente,

Vitamine, Nutriție pentru o stare de bine”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.25; 29.01.15

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

5. Suplimente alimentare si preparate dietetice,
alimente pentru bebeluși, suplimente alimentare
pentru animale, aditivi nutriționali pentru
hrana animalelor, de uz medical, agenți de
administrare sub formă de pelicule solubile
care facilitează administrarea de suplimente
alimentare, agenți de eliberare sub formă

(591) Culori revendicate: alb, rosu, gri,
albastru inchis

(591) Culori revendicate: negru, galben,
albastru, portocaliu, turcoaz, roz
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de învelișuri de medicamente care facilitează
eliberarea suplimentelor nutritive, preparate
albuminoase de uz medical, alimente pe bază
de albumină de uz medical, alge roșii marine
de uz medical, alimente dietetice adaptate
pentru bolnavi, alimente dietetice de uz medical,
alimente dietetice pentru utilizare în nutriția
clinică, alimente omogenizate adaptate pentru
uz medical, alimente pentru diabetici (produse
speciale), alimente pentru regimuri alimentare
sub supraveghere medicală, alimente uscate
prin înghețare adaptate pentru uz medical,
amestec de băuturi nutritive pentru înlocuirea
unei mese, amidon utilizat în scopuri nutritive,
ceaiuri antiastmatice, antioxidanți, antioxidanți
care conțin enzime, antioxidanți de uz dietetic,
antioxidanți de uz medicinal, antioxidanți derivați
din miere, antioxidanți obținuți din surse
vegetale, apă de melisă pentru uz farmaceutic,
îndulcitori dietetici de uz medical, îndulcitori
artificiali adaptați pentru diabetici, infuzii dietetice
de uz medical, glucoză utilizată ca aditiv
alimentar de uz medical, fibre din semințe de in
măcinate destinate utilizării ca supliment dietetic,
fibre dietetice care ajută digestia, fibre dietetice,
extract din scoarță de uz nutraceutic, dropsuri
cu supliment de zinc, substanțe dietetice de
uz medical, diastaze de uz medical, alimente
pentru copii mici, ceaiuri de slăbit de uz medical,
ceai medicinal, ceai artificial (de uz medicinal),
carne uscată prin înghețare adaptată pentru
uz medical, capsule cu ulei din ficat de cod,
capsule pentru slăbit, băuturi îmbogățite cu
vitamine de uz medical, băuturi pe bază de
vitamine, băuturi dietetice pentru bebeluși de uz
medical, băuturi dietetice de uz medical, băuturi
(suplimente dietetice), bomboane de uz medical
bogate în calciu, batoane care înlocuiesc o
masă, ca supliment nutritiv, pentru sporirea
energiei, înlocuitori dietetici ai zahărului de uz
medical, înlocuitori de zahăr pentru diabetici,
pâine pentru diabetici, adaptată în scopuri
medicale, pâine de uz terapeutic îmbogățită
cu vitamine, pâine cu conținut scăzut de
sare de uz medical, preparate cu vitamina a,
preparate cu minerale și vitamine, preparate cu
lizină, preparate cu factor lipotrop, preparate cu
amestec de vitamine, preparate care asigură
organismului vitaminele și microelementele
necesare, preparate alimentare dietetice de uz
medical, poțiuni medicinale, polen de albine
pentru uz ca supliment alimentar în dietă,
polen de albine de uz nutraceutic, plasturi cu
suplimente de vitamine, pilule pentru slăbit,
picături de ulei din ficat de cod, picături cu
vitamine, nutraceutice utilizate ca supliment
dietetic, nectar de fructe pentru diabetici, adaptat

pentru uz medical, mentă de uz farmaceutic,
lăptișor de matcă de uz medical, lactoză
pentru scopuri farmaceutice, l-carnitină pentru
pierdere în greutate, preparate cu vitamina
b, preparate cu vitamina c, preparate cu
vitamina d, preparate de uz medical pentru
inhibarea apetitului, preparate dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, preparate dietetice
pentru copii, preparate dietetice și alimentare,
preparate folosite ca aditivi la alimente
pentru consum uman (medicinale), preparate
multivitaminice, preparate nutraceutice de uz
terapeutic sau medical, preparate pe bază de
vitamine sub formă de suplimente alimentare,
preparate pentru stimularea apetitului, preparate
pentru suprimarea apetitului, produse de
panificație pentru diabetici, produse derivate din
procesarea cerealelor pentru uz dietetic sau
medical, produse dietetice de cofetărie adaptate
pentru scopuri medicale, produse dietetice
pentru invalizi, produse neutraceutice de uz
uman, scoarță folosită în scopuri nutraceutice,
substanțe dietetice pentru bebeluși, substituți
alimentari sub formă de prafuri, sucuri de
fructe pentru diabetici, adaptate pentru uz
medical, suplimente alimentare, suplimente
alimentare alcătuite în principal din magneziu,
săruri de ape minerale, suplimente alimentare
alcătuite în principal din calciu, suplimente
alimentare alcătuite în principal din fier,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare cu acid folic, suplimente alimentare
cu efect cosmetic, suplimente alimentare cu
isoflavone de soia, suplimente alimentare
lichide, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare pe bază de albumină,
suplimente alimentare pe bază de cărbune
activ, suplimente alimentare pe bază de drojdie,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente alimentare pe bază de germeni
de grâu, suplimente alimentare pe bază de
glucoză, suplimente alimentare pe bază de
lecitină, suplimente alimentare pe bază de
lăptișor de matcă, suplimente alimentare pe
bază de minerale, suplimente alimentare pe
bază de polen, suplimente alimentare pe bază
de propolis, suplimente alimentare pe bază de
pudră de acai, suplimente alimentare pe bază
de semințe de in, suplimente alimentare pe
bază de ulei de semințe de in, suplimente
alimentare pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, suplimente alimentare pentru sportivi,
suplimente alimentare pentru îmbunătățirea
formei fizice și a rezistenței, suplimente lichide
cu vitamine, suplimente dietetice și nutritive,
suplimente dietetice sub formă de prafuri
pentru băuturi, suplimente dietetice sub formă
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de prafuri cu arome de fructe, suplimente
dietetice pentru oameni, altele decât cele
de uz medical, suplimente dietetice pentru
oameni și animale, suplimente dietetice pentru
copii mici, suplimente dietetice pentru controlul
colesterolului, suplimente dietetice pentru
consumul uman, suplimente dietetice pentru
animale de companie, sub forma unui amestec
pudră pentru băuturi, suplimente dietetice pe
bază de grâu, suplimente dietetice pe bază
de cazeină, suplimente dietetice din polen de
pin, suplimente dietetice de proteine sub formă
de praf de proteine, suplimente dietetice cu
proteine de soia, suplimente dietetice care
conțin vitamine, suplimente dietetice care conțin
oligoelemente, suplimente dietetice care conțin
aminoacizi, suplimente dietetice alimentare
folosite pentru post modificat, suplimente cu
vitamine utilizate în dializa renală, suplimente
antioxidante, suplimente alimentare sub formă
de prafuri de spori de ganoderma lucidum,
suplimente alimentare realizate în principal din
vitamine, suplimente alimentare realizate în
principal din minerale, suplimente alimentare
proteice, tablete de vitamine efervescente,
tablete de vitamine, suplimente vitaminice și
minerale, suplimente proteice sub formă de
shake-uri, suplimente proteice pentru animale,
suplimente probiotice, suplimente prebiotice,
suplimente pe bază de vitamine, suplimente
pe bază de plante pentru persoanele cu
nevoi dietetice speciale, suplimente pe bază
de plante, suplimente nutritive sub formă de
prafuri pentru băuturi, de tip instant, suplimente
nutritive pe bază de alginat, suplimente
nutritive nu de uz medical, suplimente nutritive
minerale, suplimente nutritive fortifiante, care
conțin preparate parafarmaceutice, utilizate
profilactic și pentru persoanele în convalescență,
suplimente nutritive care conțin în principal zinc,
suplimente nutritive care conțin în principal
magneziu, suplimente nutritive care conțin în
principal fier, suplimente nutritive care conțin
în principal calciu, suplimente nutritive care
conțin extracte de ciuperci, suplimente nutritive,
suplimente naturale dietetice pentru tratamentul
claustrofobiei, suplimente minerale dietetice de
uz uman, suplimente medicinale pentru hrana
animalelor, suplimente lichide din plante, zahăr
dietetic de uz medical, zahăr de uz medical,
vitamine și preparate cu vitamine, vitamine
pentru perioada prenatală, vitamine gumate,
preparate cu vitamine, ulei din ficat de cod, ulei
de pește pentru scopuri medicale.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suplimente

alimentare, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, analiză de afaceri,
cercetare şi servicii de informare, asistenţă în
afaceri, management şi servicii administrative,
analize şi rapoarte statistice, colectare de date,
colectare de date statistice în scopuri comerciale
sau pentru afaceri, colectare de informaţii
comerciale, colectarea de informaţii pentru
afaceri, colectarea de statistici pentru afaceri,
compilare computerizată a datelor din gestiunea
stocurilor, compilare computerizată a listelor
cu clienţi, compilare computerizată a listelor
cu comenzi, compilare de adrese indexate,
compilare de baze de date computerizate,
compilare de cataloage de afaceri, compilare
de date pentru terţi, compilare de date
statistice, compilare de date statistice pentru
cercetarea ştiinţifică, compilare de liste cu
potenţiali clienţi, compilare de liste de adrese,
compilare de liste de corespondenţă directă,
compilare de repertorii pentru publicare pe
internet, compilare de statistici de afaceri şi
informaţii comerciale, compilare de repertorii
pentru publicare în reţelele globale de
calculatoare sau internet, compilare de statistici
privind publicitatea, compilare de statistici
referitoare la afaceri, compilarea de date
statistice privind afacerile, compilarea de modele
statistice pentru furnizarea de informaţii privind
dinamica pieţei, compilarea de registre privind
exportatorii, compilarea de registre privind
importatorii, compilarea şi sistematizarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilaţii statistice, obţinerea de informaţii
comerciale, obţinerea de informaţii în domeniul
afacerilor, referitoare la activităţile societăţilor,
obţinerea de informaţii în domeniul afacerilor,
referitoare la statutul societăţilor, obţinerea
de statistici de afaceri (pentru terţi), servicii
de administrare a arhivei, respectiv indexarea
documentelor pentru terţi, recuperare de
informaţii comerciale computerizate, servicii
de prelucrare a informaţiilor computerizate în
domeniul afacerilor, sistematizarea informaţiilor
în fişiere electronice, actualizarea informaţiilor
comerciale într-o bază de date computerizată,
agenţii de informaţii comerciale, agenţii
de informaţii comerciale (furnizare de
informaţii de afaceri, de exemplu, marketing
sau date demografice), analiza afacerilor
comerciale, analiza comercială a pieţei,
analiza comportamentului companiei, analiza
evaluării privind managementul afacerilor,
analiza sistemelor de management al afacerilor,
analiză de previziuni economice în scopuri
comerciale, analiză economică în scopuri de
afaceri, anchete de conjunctură, asistenţă,
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cu articole de feronerie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepţia berii), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceaiuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu conţinut
înregistrat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dispozitive de protecţie acustică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de bronzare, 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 scufundare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente pentru terapie fizică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente muzicale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
îngrijirea animalelor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
din hârtie de unică folosinţă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu stimulente sexuale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălţăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bagaje, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
educaţionale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de igienă pentru oameni, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de curăţare, servicii de vânzare cu

consiliere şi consultanţă privind analiza
comercială, cercetare computerizată comercială,
cercetare de informaţii de afaceri, cercetare
şi studii în domeniul afacerilor, căutări privind
informaţiile despre companie, cercetări pentru
afaceri, difuzare de informaţii de afaceri,
difuzare de informaţii comerciale, estimări şi
evaluări de afaceri în materie de aspecte
comerciale, estimare în afaceri comerciale,
evaluarea oportunităţilor de afaceri, servicii
de centre comerciale cu comercializare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de produse
de înfrumuseţare, produse de toaletă, maşini
de uz casnic, unelte de mână, articole de
optică, echipamente electrice şi electronice de uz
casnic, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerţ cu amănuntul
cu privire la hardware de calculator, servicii
de comerţ cu amănuntul cu privire la produse
de papetărie, servicii de comerţ cu amănuntul
cu privire la software de calculator, servicii
de comerţ cu amănuntul prin comenzi poştale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii
de comerţ cu amănuntul în magazine de
covoare, servicii de comerţ cu ridicata cu
privire la hardware de calculator, servicii de
comerţ cu ridicata cu privire la software de
calculator, servicii de vânzare cu amănuntul
de echipamente horticole, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare şi sanitare şi produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentaţiei, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole utilizate împreună cu tutunul,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru animale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente de igienă
pentru animale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de măsurare a
timpului, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucării, 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 preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de curăţare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
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ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepţia berii), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cacao, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu diverse tipuri de carne, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de alimentare cu apă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de răcire,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente sanitare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale textile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate pentru îngrijirea animalelor, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse din hârtie de unică folosinţă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu radiatoare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu încălţăminte, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate medicale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu aparate
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole sportive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu furaje pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de igienă pentru animale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
medicale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu jucării, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate pentru curăţenie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse horticole, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse

lactate, achiziţionare de produse şi servicii
pentru alte firme, agenţii de import-export,
agenţii de import-export în domeniul energiei,
comandă computerizată de stoc, analiză de
preţ, prelucrare administrativă pentru comenzi
de achiziţie, consultanţă privind calculul de
cost al comenzilor de vânzare, consultanţă
privind comerţul în barter, consultanţă privind
tehnicile de vânzare şi programele de vânzare,
consultanţă şi informaţii privind servicii pentru
clienţi şi gestionarea produselor şi preţuri pe
pagini web în legătură cu cumpărăturile pe
internet, furnizarea de informaţii cu privire la
vânzări comerciale, servicii de informare şi
consultanţă cu privire la comerţul exterior,
încheierea de contracte de cumpărare şi vânzare
de mărfuri, intermediere de afaceri comerciale
pentru terţi, furnizarea de informaţii despre
metode de vânzare, intermediere de contracte
pentru alte persoane, pentru cumpărarea şi
vânzarea de produse, intermediere de contracte
de cumpărare şi vânzare de produse şi servicii,
pentru alte persoane, intermediere de contracte
(pentru terţi), servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii ale agenţiilor de
export, servicii ale agenţiilor de import, servicii
de comandă (pentru terţi), servicii de comparare
a preţurilor, servicii de consiliere referitoare la
tranzacţii comerciale, servicii de consultanţă
privind achiziţionarea de produse în numele unor
firme, servicii de import şi export, servicii de
gestionare a vânzărilor, servicii de intermediere
şi consultanţă în afaceri în domeniul vânzării
de produse şi prestării de servicii, servicii de
preluare de comenzi telefonice pentru terţi, servii
de abonamente la publicaţii, pentru terţi, servicii
de abonamente la servicii de telecomunicații
pentru terţi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente medicale, servicii
administrative pentru timiteri medicale, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizararii
publicului de privire la afectiunile medicale,
servicii de publicitate, marketing si promovare cu
privire la servicii medicale, emiterea de rapoarte
medicale.
38. Comunicare de informații prin televiziune,
difuzare audio, difuzare de filme prin televiziune,
difuzare de informații prin intermediul televiziunii,
difuzare de programe de radio și televiziune
interactive, difuzare de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe prin satelit, difuzare
de programe radio și de televiziune, difuzare
de programe video și audio prin internet,
difuzare de televiziune prin satelit, radiodifuziune
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și transmitere de programe de televiziune
cu plată, radiodifuziune și transmitere de
programe radio, radiodifuziune de programe
de televiziune pe internet, radiodifuziune
de conținut audiovizual și multimedia pe
internet, furnizarea de informații cu privire
la radiodifuziunea prin cablu a programelor
de televiziune, furnizare de informații despre
radiodifuziune, furnizare de comunicații prin
transmisii televizive, difuzarea la radio și
televiziune, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, difuzare video, difuzarea
de muzică, transmisie de podcasturi, servicii
de podcasting, teledifuziune prin abonament,
servicii de transmisii audiovizuale, teledifuziune
simultană prin rețele globale de comunicare,
internet și rețele fără fir, servicii de difuzare
audio și video prestate pe internet, servicii
de comunicații televizuale, servicii de difuzare
prin satelit privind divertismentul, transmitere de
programe de televiziune, transmitere electronică
de știri, transmitere pe internet de conținut
creat de utilizatori, transmitere pe internet
de materiale video, filme, poze, imagini, text,
fotografii, jocuri, conținut creat de utilizatori,
conținut audio și de informații, transmisii video,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații, transmisie și
difuzare fără fir de programe de televiziune,
transmisie și difuzare de date, transmisie
wireless, emisiuni televizate, emisiuni de știri
(transmisii), telecomunicatii, telecomunicații prin
radio, servicii de telecomunicații interactive,
transmitere de programe radio și de
televiziune, furnizare de informații cu privire la
radiodifuziunea prin cablu a programelor de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, servicii de televiziune radiodifuzată
pentru telefoane mobile, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune,
servicii de transmisie de programe de
televiziune în sistem pay-per-view, servicii
de difuzare referitoare la televiziunea prin
protocol de internet (iptv), furnizarea accesului
de telecomunicații la programe de televiziune
furnizate printr-un serviciu la cerere.

cablu (programare), producție de programe
educative de televiziune, producție de programe
animate pentru televiziune și televiziunea prin
cablu, producție de programe radiofonice și
de televiziune, producție de programe de
televiziune în direct, producție de programe
de televiziune cu subtitrare, creare de formate
pentru programe de televiziune, servicii de
producție de programe de televiziune, publicare
de broșuri cu informații despre programele de
televiziune, pregătire și producție de programe
de radio și televiziune, producție de divertisment
sub formă de programe de televiziune, servicii
educaționale sub formă de programe muzicale
de televiziune, servicii de programe de știri
pentru radio sau televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile la
televiziune cu plată, servicii de diverstisment sub
formă de programe de televiziune, planificarea
programelor de radio și de televiziune, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, furnizare de informații sportive prin
intermediul mesajelor telefonice preînregistrate,
servicii de educație și instruire referitoare
la asistența medicală, servicii de educație
furnizate prin televiziune, servicii de educație
furnizate prin intermediul radioului, organizare
de cursuri prin metode de educație deschisă,
servicii de informații prin telefon referitoare
la educație, servicii de educație furnizate
prin programe de televiziune, producție de
filme pentru televiziune, producție de filme de
televiziune și cinematografice, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii de
divertisment de televiziune cu circuit închis,
producție de programe pentru televiziunea
prin cablu, pregătire de programe radiofonice
și de televiziune, producție de programe de
televiziune prin cablu, furnizare de informații
despre divertisment prin servicii de televiziune,
de bandă largă, fără fir și online, furnizare
de programe multimedia de divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără fir și
online, emisiuni de radio (programare), productie
de podcasturi, creare (redactare) de conținut
educațional pentru podcasturi
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe
pentru oameni, servicii de îngrijire mentală,
analiză comportamentală în scop medical,
asistență psihologică, consiliere privind
eliberarea încărcăturii emoționale asociate
afecțiunilor medicale, consiliere privind
tratarea psihologică a afecțiunilor medicale,
consiliere psihologică, consilierea psihologică

41. Producția de emisiuni radiofonice, producție
de emisiuni de televiziune, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de emisiuni de televiziune de divertisment,
pregătire de emisiuni de divertisment pentru
cinema, divertisment de natura emisiunilor
de știri televizate, servicii pentru producție
de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune, prezentare de programe
de televiziune, producție de programe de
televiziune, programe de televiziune prin
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a personalului, consultanță privind psihologia
integrativă, consultații psihiatrice, elaborare
de profiluri psihologice, elaborare de profiluri
psihologice în scopuri medicale, examinare
psihologică, furnizare de informații privind
modificarea comportamentului, furnizare de
informații referitoare la psihologie, furnizarea
de centre de reabilitare pentru persoanele
cu tulburări psihice, oferire de tratamente
psihologice, psihoterapie holistică, realizare de
evaluări și examinări psihologice, servicii de
consiliere psihologică în domeniul sporturilor,
servicii de consultanță în materie de conduită
personală, servicii de diagnostice psihologice,
servicii de evaluare a personalității (servicii
de sănătate mintală), servicii de evaluare
psihologică, servicii de evaluare și examinare
psihologică, servicii de examinare psihologică,
întocmire de rapoarte psihologice, tratament
psihologic, teste psihologice efectuate în
scopuri medicale, teste psihiatrice, teste
de personalitate cu scopuri psihologice,
teste de personalitate (servicii de sănătate
mintală), testare psihometrică în scopuri
medicale, terapie psihologică pentru sugari
și copii, terapie prin artă, terapie asistată
de animale, servicii psihiatrice, servicii oferite
de un psihoterapeut, servicii de psihoterapie,
servicii de psihologie oferite individual sau
grupurilor, servicii de psihologie ocupațională,
servicii de psihologie, servicii farmaceutice,
consiliere farmaceutică, consultanță și servicii
de informații despre produse biofarmaceutice,
consultanță și servicii de informații oferite pe
internet, referitoare la produse farmaceutice,
consultanță și servicii de informații referitoare
la produse farmaceutice, consultații în domeniul
farmaceutic, eliberare de produse farmaceutice,
pe bază de prescripție medicală, furizare
de informații pacienților în legătură cu
administrarea medicamentelor, furnizare de
informații referitoare la medicină, furnizare de
informații referitoare la produse farmaceutice,
preparare de rețete în farmacii, preparare și
dozare de medicamente, prepararea de rețete
de către farmaciști, servicii de consiliere privind
produsele farmaceutice, servicii de informații
despre prepararea și dozarea de medicații,
servicii medicale, servicii de stomatologie,
servicii prestate de opticieni, ajustare dispozitive
ortopedice, analiza serului uman pentru
tratamente medicale, analiza țesuturilor umane
pentru tratament medical, analize de arn
sau de adn pentru diagnosticul și pronosticul
cancerului, analize de depistare a drogurilor,
alcoolului și adn pentru scopuri medicale, analize
medicale pentru diagnosticul și tratamentul

persoanelor, analiză toxicologică pentru scopuri
medicale, asistență medicală de urgență,
chirurgie estetică, chirurgie estetică și plastică,
chirurgie plastică, compilarea de rapoarte
medicale, comsiliere farmaceutică, consiliere
medicală în domeniul dermatologiei, consiliere
medicală în domeniul geriatriei, consiliere
medicală în domeniul gravidității, consiliere
medicală în domeniul slăbitului, consiliere
medicală în legătură cu stresul, consiliere privind
sănătatea publică, consiliere referitoare la
necesitățile medicale ale persoanelor în vârstă,
consiliere în domeniul imunologiei, consiliere
în domeniul nașterii, consultanță cu privire
la teste de auz, fixare de proteze pentru
membre, fixare de proteze, fixare de orteze,
fixare de membre artificiale, de dispozitive
protetice și de proteze, fixare de dispozitive
protetice, examinarea medicală a persoanelor,
examinare ginecologică de frotiu Papanicolau,
efectuarea examenelor medicale, efectuare de
studii asupra somnului pentru diagnosticare
medicală sau tratament, donații de sânge,
diagnosticarea bolilor, depozitare de celule stem,
depistarea osteoporozei, depistarea consumului
de droguri pentru angajare, depistare medicală
(screening) referitoare la cord, depistare
medicală (screening), control antidopaj al
sportivilor participanți la competiții pentru
detectarea de substanțe dopante ilegale sau
interzise, controale pe baza razelor X în scopuri
medicale, consultații medicale, consultanță și
servicii de informații despre produse medicale,
consultanță privind asistența medicală oferită de
doctori și de alt personal medical specializat,
consultanță medicală pentru alegerea corectă de
scaune cu rotile, comode, dispozitive de ridicare
pentru persoanele cu handicap, cadre pentru
mers și paturi, consultanță medicală cu privire
la pierderea auzului, închiriere de instrumente
medicale, închiriere de instrumente chirurgicale,
implantarea părului, imagistică optică pentru
diagnosticare medicală, imagistică cu raze X
de uz medical, furnizarea de informatii online
referitoare la oncologie, furnizare de terapii
cu laser pentru tratarea afecțiunilor medicale,
furnizare de servicii medicale, furnizare de
servicii de asistență medicală la evenimente
sportive, furnizare de informații și noutăți în
domeniul medicinei, furnizare de informații
prin internet în domeniul diabetului, furnizare
de informații online despre prevenirea bolilor
cardiovasculare și a atacurilor de cord, furnizare
de informații nutriționale despre băuturi pentru
pierderea în greutate de uz medical, furnizare
de informații nutriționale despre alimente pentru
pierderea în greutate de uz medical, furnizare de
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informații medicale în sectorul sănătății, furnizare
de informații medicale în domeniul pierderii
în greutate, furnizare de informații medicale
în domeniul geriatriei, furnizare de informații
medicale în domeniul dermatologiei, furnizare
de informații medicale referitoare la substanțe
toxice, furnizare de informații despre tratarea
încheieturilor dislocate, a entorselor sau a
fracturilor de oase, furnizare de informații despre
servicii medicale, furnizare de informații despre
servicii de asistență medicală, furnizare de
informații cu privire la vaccinurile recomandate
pentru călătoriile în străinătate, furnizare de
echipamente medicale, furnizare de asistență
medicală pentru monitorizarea pacienților care
urmează un tratament medical, întocmire de
rapoarte referitoare la examinarea medicală a
persoanelor, întocmire de rapoarte referitoare
la aspecte medicale, îngrijirea medicală a
picioarelor, servicii de îngrijirea bolnavilor,
îngrijire paliativă, îngrijire medicală ambulatorie,
îngrijire medicală, îndepărtarea cu laser a
venelor varicoase, îndepărtare cu laser a
telangiectaziilor, îndepărtare cu laser a ciupercii
unghiei piciorului, servicii de analiză de ser
sangvin, servicii de analiză a urinei, servicii
de analize de sânge, servicii de analize de
depistare a consumului de droguri, servicii
consultative privind aparate și instrumente
medicale, servicii ale unei bănci de sânge
de cordon ombilical, servicii ale clinicilor
medicale, screening de adn pentru scopuri
medicale, recoltarea și conservarea sângelui
uman, realizare de analize medicale pentru
factorii de risc ai bolilor cardiovasculare, servicii
oferite de podolog, planificare de tratamente
medicale, asistență medicală, interpretare de
semnale electrocardiografice, furnizarea de
informații referitoare la donarea de sânge,
servicii de consiliere în materie de probleme
medicale, servicii de consiliere în materie de
instrumente medicale, servicii de consiliere
medicală la domiciliu, servicii de consiliere
legate de tratarea bolilor degenerative, servicii
de clinici medicale de zi pentru copii bolnavi,
servicii de clinici medicale si de sanatate,
servicii de clinici de chirurgie estetică și plastică,
servicii de chirurgie oculară cu laser, servicii
de chimioterapie, servicii de caritate, respectiv
furnizarea de servicii medicale pentru persoane
cu nevoi speciale, servicii de caritate, respectiv
furnizarea de servicii medicale, servicii de
bănci de sânge, servicii de bănci de ochi,
servicii de audiologie, servicii de asistență și
analize medicale referitoarea la tratamentul
pacienților, servicii de consultanta in domeniul
asistentei medicale, servicii de asistență tehnică

medicală în materie de sănătate, servicii de
asistență medicală pediatrică, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru persoane, prestate de un laborator
medical, servicii de analize medicale în cadrul
tratamentului pentru persoane, servicii de
analize medicale în cadrul tratamentului pentru
pacienți, servicii de analize medicale pentru
diagnosticul și pronosticul cancerului, servicii de
analize medicale pentru diagnosticul cancerului,
servicii de analize medicale pentru boli
cardiovasculare, servicii de analize medicale,
servicii de donare de spermă umană, servicii
de diagnostic chirurgical, servicii de depistare
în domeniul astmului, servicii de depistare în
domeniul apneei în somn, servicii de depistare
medicală în domeniul astmului, servicii de
depistare medicală în domeniul apneei în
somn, servicii de depistare a hipertensiunii,
servicii de depistare a hepatitei, servicii de
depistare a diabetului, servicii de depistare
a cancerului uterin, servicii de depistare a
cancerului testicular, servicii de depistare a
cancerului la plămâni, servicii de depistare
a cancerului intestinal, servicii de depistare
a cancerului de sân, servicii de depistare a
cancerului de prostată, servicii de depistare
a cancerului, servicii de control fizic, servicii
de consultanță în materie de implanturi
ortopedice, servicii de consultanță în domeniul
chirurgiei, servicii de consultanță referitoare la
implanturile prostetice, servicii de consultanță
legate de servicii medicale, servicii de consiliere
referitoare la bolile degenerative, servicii de
consiliere privind intrumentele chirurgicale,
servicii de consiliere medicală individuală oferite
pacienților, servicii de consiliere medicală,
servicii de îngrijiri medicale, servicii de tratament
medical, servicii de tratament de fertilitate
pentru persoane, servicii de tratament de
chelare, servicii de tratament chirurgical, servicii
de teste medicale pentru diagnosticul și
tratamentul bolilor, servicii de testare medicală,
și anume, evaluarea condiției fizice, servicii
de testare auditivă, servicii de telemedicină,
servicii de scanare cu colonoscopie, servicii
de recuperare a informațiilor medicale, servicii
de patologie, servicii de oftalmologie, servicii
de monitorizare transtelefonică a inimii, servicii
de medicină sportivă, servicii de medicină
regenerativă, servicii de medicină alternativă,
servicii de manipulare osteo-articulară, servicii
de mamografie, servicii de imagistică medicală,
servicii de furnizare de informații medicale,
servicii de flebotomie, servicii de fertilizare
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în vitro, servicii de examinări medicale,
servicii de evaluare medicală, servicii medicale
în domeniul tratamentului durerilor cronice,
servicii medicale în domeniul oncologiei,
servicii medicale în domeniul nefrologiei,
servicii medicale în domeniul diabetului, servicii
medicale pentru tratamentul pielii, servicii
medicale pentru tratamentul cancerului de
piele, servicii medicale pentru tratamentul
afecțiunilor corpului omenesc, servicii medicale
pentru diagnosticarea bolilor corpului omenesc,
servicii medicale oferite de clinici medicale,
servicii medicale furnizate prin telefon (servicii
medicale), servicii medicale de ședere de
sănătate la fermă, servicii medicale de stațiuni
balneare, servicii medicale de stațiune de
tratament, servicii medicale de evaluare a
sănătății, servicii medicale de diagnostic (testare
și analiză), servicii ginecologice, servicii furnizate
de spitale private, servicii furnizate de bănci de
spermă, servicii dermatologice pentru tratarea
afecțiunilor pielii, servicii de vaccinare, servicii de
ultrasunete pentru scopuri medicale, servicii de
tratamente pentru dependenții în sevraj, servicii
de tratamente medicale oferite de un centru
spa, servicii de tratamente medicale oferite de
clinici și spitale, servicii de tratament medical
la domiciliu, teste de colesterol, teste de auz,
testare medicală în scopul diagnosticării sau
pentru tratament, testare genetică în scopuri
medicale, testare antidrog pentru depistarea
abuzului de substanțe, termoterapie medicală,
terapie de raclaj pe meridian (gua sha),
terapie cu unde de șoc, terapie ayurvedică,
furnizarea de sfaturi medicale pentru persoanele
cu dizabilități, servicii spitalicești, teste de
sarcină, teste vasculare, tratament și îngrijire prin
biorezonanță, tratarea dislocațiilor articulațiilor,
entorselor, fracturilor sau a altor leziuni
similare (judo-seifuku), chiropractică, case de
odihnă, asistență sanitară în legătură cu
terapia de relaxare, asistență sanitară în
legătură cu naturopatia, asistență sanitară
în legătură cu osteopatia, asistență sanitară
în legătură cu masaje terapeutice, asistență
sanitară în legătură cu homeopatia, asistență
sanitară în legătură cu hidroterapia, asistență
sanitară în legătură cu exercițiile terapeutice,
asistență sanitară în legătură cu chiropractica,
asistență sanitară în legătură cu ajunarea,
asistență sanitară în legătură cu acupunctura,
asistență sanitară sub formă de companii de
asigurări de sănătate, asistență medicală la
domiciliu, asistarea persoanelor în vederea
renunțării la fumat, analize genetice pe
animale în scopuri de diagnostic sau tratament,
analiza alcoolemiei în scopuri medicale, servicii

ambulatorii, ajustare a dispozitivelor auditive,
închiriere de echipamente pentru îngrijirea
sănătății umane, analiză cosmetică, aplicare
de produse cosmetice pe corp, aplicarea
produselor cosmetice pe față, servicii oferite
de complexuri balneare, consultanță cu privire
la frumusețe, consultanță pe internet în
domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
consultanță în domeniul cosmeticii, consultanță
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
electroliză cosmetică, electroliză cosmetică
pentru îndepărtarea părului, electroliză efectuată
în scopuri cosmetice, servicii de eliminarea
celulitei, servicii de epilat cu ceară, furnizare
de echipamente pentru băi cu jeturi de apă
sub presiune, îngrijirea estetică a picioarelor,
îngrijiri de igienă pentru oameni, îngrijiri de
igienă și frumusețe, servicii cu laser pentru
întinerirea pielii, îngrijire cosmetică pentru
persoane, saloane de frumusețe, saloane de
coafură, saloane de îngrijire a pielii, servicii
consultative privind îngrijirea părului, servicii
cosmetice de îngrijire corporală, refacerea
părului, manichiură, furnizare de servicii ale
băilor termale, furnizare de informații în materie
de frumusețe, servicii de epilare cu laser,
servicii de frumusețe oferite de un centru spa,
servicii de consultanță în domeniul cosmetic,
servicii de consultanță în domeniul machiajului,
servicii de consultanță privind machiajul, oferite
online sau față în față, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare,
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii, servicii de consultanță privind machiajul
oferite online, servicii de consultanță privind
machiajul și servicii de aplicare a acestuia,
servicii de bronzare în scopuri cosmetice (pentru
oameni), servicii de tratament pentru îngrijirea
tenului, servicii de saună cu infraroșii, servicii de
micropigmentare, servicii de liposucție, servicii
pentru îngrijirea pielii capului, servicii pentru
îngrijirea pielii, servicii personale terapeutice
referitoare la îmbunătățirea circulației sangvine,
servicii personale terapeutice referitoare la
îndepărtarea celulitei, tratament pentru păr,
tratament cu laser pentru creșterea părului,
tratament cosmetic cu laser pentru îndepărtarea
părului nedorit, tratamente cosmetice pentru
corp, tratamente cosmetice pentru ten.

───────
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(210) M 2022 01238
(151) 17/02/2022
(732) B.B.Q. INGREDIENS S.R.L., STR.

RĂCHITEI NR. 11, JUD. ILFOV,
DUMITRANA, 077127, ILFOV,
ROMANIA

(540)

BBQ INGREDIENTS
impecable taste

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1018296 din data 30.06.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirilor: “INGREDIENTS" si "impecable taste"

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 11.01.04; 11.01.09

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

4. Brichete combustibile (brichete de cărbune),
brichete de cărbune, brichete de cărbune
de lemn, brichete de cărbune pentru uz
gospodăresc, cărbune, cărbune de lemn pentru
grătare, combustibil în formă de brichete,
combustibil pentru aprinderea focului pentru
grătar, combustibil pentru grătare, combustibili
pentru grătare, lemn.
8. Cuțite, furculițe și linguri, cutite de friptura,
cuțite de bucătărie, cuțite pentru curățat pește,
cuțite din ceramică, cuțite pentru tăiat carnea,
foarfece de bucătărie, foarfeci pentru carne
de pasăre, furci, furculițe, furculițe de pește,
furculițe pentru friptură, furculițe și linguri,
gheare pentru carne, instrumente de decorticat
creveți, răzuitoare (cuțite), satâre (cuțite), seturi
de tacâmuri, tacâmuri, cuțite de bucătărie și
ustensile de tăiat de bucătărie, tocătoare de
carne (satâre).

30. Ciocolată, zahăr, miere, sirop de melasă,
chipsuri de creveți, chipsuri de orez, amestecuri
de ovăz care conțin fructe uscate, aperitive
pe bază de făină, biscuiți crocanți din cereale,
biscuiți cu aromă de brânză, biscuiți cu aromă
de carne, biscuiți cu aromă de plante, biscuiți
cu ceapă, biscuiți de orez, biscuiți sărați din
orez, biscuiți umpluți cu brânză, chipsuri din
cereale, chipsuri integrale de grâu, chipsuri pe
bază de cereale, chipsuri tortilla, cipsuri de
cartofi cu glazură de ciocolată, covrigei, floricele
cu caramel, floricele de porumb, floricele de
porumb învelite în caramel, cu alune, friganele
congelate, floricele glasate cu zahăr, frigănele,
fulgi, fulgi de cereale uscate, fulgi de orez,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, produse de patiserie aromate, pufuleți
de brânză, produse snacks preparate pe bază
de porumb, produse pentru gustări preparate
din făină de soia, produse pentru gustări
preparate din făină de porumb, produse pentru
gustări preparate din făină de cereale, produse
pentru gustări preparate din făină de cartofi,
produse pentru gustări preparate din făină
de orez, amestec de condimente, amestecuri
condimentate, amestecuri condimentate pentru
pané folosite la prăjit, amestecuri de
asezonare pentru tocănițe, amestecuri de
condimente, amestecuri de condimente curry,
amestecuri de curry, amestecuri pe bază
de pâine pentru umpluturi, amestecuri pentru
umpluturi (alimente), amestecuri uscate de
asezonare pentru tocănițe, ardei iuți uscați
(condimente), ardei roșu utilizat drept condiment,
preparate aromatice de uz alimentar, arome
alimentare, arome de vanilie, arome de
vanilie de uz culinar, arome pe bază de
ciocolată, arome și condimente, arpagic uscat,
bețișoare de scorțișoară, boabe de piper,
boia, clorură de sodiu pentru conservarea
alimentelor, condimente, condimente alimentare,
condimente aromate, condimente comestibile,
condimente pentru alimente, condimente sub
formă de prafuri, condimente sub formă
de pudră, condimente uscate, coriandru
măcinat, coriandru uscat pentru utilizare
drept condiment, coriandru, uscat, cuișoare
(condimente), curcumă de uz alimentar,
curcumă pentru utilizare drept condiment, curry
(condiment), extracte de cacao utilizate ca
arome pentru alimente, extracte de condimente,
ghimbir (condimente pudră), ghimbir (mirodenii),
ghimbir conservat ca mirodenie, granule de
sare pentru conservarea alimentelor, granule
de sare pentru conservarea peștelui, hrean
(condimente), harissa (condiment), helichrysum
(mirodenii), hrean de origine japoneză sub
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formă de praf (praf de wasabi), hrean
preparat (condiment), ienibahar, mentă pentru
utilizare în cofetărie, mentă pentru produse
de cofetărie, mentă, pentru alt uz decât
cel medicinal, mirodenii uscate, nucșoară,
oțet, oțet aromat, piper (condiment), piper
măcinat, piper roșu măcinat (gochutgaru),
plante aromatice pentru uz culinar, praf de
ardei iute (condimente), praf de chili, praf
de cuișoare (condimente), praf de muștar
(condimente), pudră de ardei iute (condimente),
pudră de curry (condimente), pudră de
muștar pentru alimente, salvie (asezonare),
sare, sare de bucătărie, sare de bucătărie
condimentată, sare de mare de bucătărie,
sare de mare pentru conservarea alimentelor,
sare de masă, sare de masă amestecată
cu semințe de susan, sare de murat pentru
murarea alimentelor, sare pentru condimentarea
mâncării, sare pentru conservarea alimentelor,
sare pentru conservarea peștelui, semințe
de dovleac prelucrate (condimente), semințe
de mac utilizate ca mirodenii, semințe de
susan (condimente), semințe de susan prăjite
și măcinate destinate utilizării ca mirodenie,
semințe uscate de coriandru pentru utilizare
drept condiment, sos (comestibil), șofran
(mirodenii), șofran utilizat ca mirodenie, sosuri,
sosuri (condimente), sosuri care conțin nuci,
sosuri care conțin mirodenii, sosuri aromatizate
cu alune, sosuri marinate continand condimente,
turmeric, usturoi măcinat, usturoi prelucrat
destinat utilizării sub formă de condiment, usturoi
tocat (condiment), vanilie, vanilie (arome),
vanilină (înlocuitori de vanilie), cacao, pudră de
cacao.
35. Publicitate, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii
de publicitate, marketing și promovare,
administrarea vânzărilor, consiliere cu privire
la produse de consum, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizarea de recomandări de produse
consumatorilor în scopuri comerciale, furnizarea
de informații și asistență comerciale pentru
consumatori, negociere de contracte pentru
terți privind achiziția și vânzarea de
produse, organizare de tranzacții comerciale și
contracte comerciale, prelucrare administrativă
de comenzi de achiziție plasate prin telefon
sau calculator, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție computerizate, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate.

───────

(210) M 2022 01241
(151) 17/02/2022
(732) MIHAI-TIBERIU KORE, STR.

CÂMPENI NR. 2, BL. 74, SC. A, ET.
2, AP. 10, JUD. SIBIU, MEDIAȘ,
SIBIU, ROMANIA
MARIA-LUMINIŢA KORE, STR.
CÂMPENI NR. 2, BL. 74, SC. A, ET.
2, AP. 10, JUD. SIBIU, MEDIAȘ,
SIBIU, ROMANIA

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

(540)

Old Furniture Transilvania
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1018058 din data 29.06.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: “Old Furniture Transilvania".

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 12.01.01; 12.01.19; 07.03.01;
07.03.25; 07.15.22

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

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor: mobilă și articole de mobilier,
articole de mobilier recondiționate, (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, servicii de
magazin fizic sau on-line de comercializare
cu amănuntul şi/sau cu ridicata, gestiunea
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afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă (promovare).
37. Servicii de instalare și de reparații, reparare
și recondiționare de mobilier, restaurări de
mobilier, reparații de mobilier, refacerea pieselor
de mobilier, lăcuirea mobilierului, întreținere
de mobilier, întreținere și restaurare de lucrări
de artă, servicii de pictură decorativă, servicii
de aplicare de vopsea de protecție pe lemn,
restaurarea operelor de artă, vopsire de mobilier,
servicii de asamblare legate de instalarea
de mobilă, furnizare de informații legate de
restaurarea mobilei.

───────

(210) M 2022 01259
(151) 18/02/2022
(732) SC CIBIBON SRL, STR. GENERAL

DASCALESCU NR. 254, JUDETUL
NEAMT, PIATRA NEAMT, 500113,
NEAMȚ, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA L.
PATRASCANU NR. 2, JUDETUL
BACAU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

Obsession Amorena

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 02.03.01

clase:

29. Fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2022 01262
(151) 18/02/2022
(732) VERONA TRAINING S.R.L., STR.

ARGENTINA NR.25, PARTER,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 500113,
ROMANIA

(740) BOGDAN ALECU, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUDEȚ BACĂU,
BACAU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

VT VERONA TRAINING
READY TO PERFORM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

(591) Culori revendicate: galben, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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45. Servicii personale și sociale oferite de către
terți destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2022 01266
(151) 18/02/2022
(732) GHEORGHE MOISESCU, STR.

MIHAI EMINESCU NR. 81, ET. 7,
AP. 22, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
020072, ROMANIA

(540)

NAIV
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vin, vin roșu, vin alb, vin spumant, vinuri
spumante, vinuri îmbogățite, vinuri rozé, vinuri
neacidulate, vinuri dulci, vin slab alcoolizat, vin
pentru gătit, punci de vin, vin de struguri, vinuri de
masă, vinuri spumante naturale, vinuri cu alcool,
vin de acanthopanax (ogapiju), vin spumant de
fructe, vin spumant de struguri, băuturi care
conțin vin (șprițuri), vinuri cu indicație geografică
protejată, băuturi aperitive pe bază de vin,
cocteiluri preparate pe bază de vin, băutură
alcoolică pe bază de vin și fructe.

───────

(210) M 2022 01287
(151) 18/02/2022
(732) SER CONSTRUCT SRL, STR.

EROILOR NR.23, JUD. SUCEAVA,
SUCEAVA, SUCEAVA, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

OSCAR CLEANING
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1018204 din data

29.06.2022, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: “CLEANING".

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.04.02; 26.04.05;
26.04.12; 29.01.14; 01.15.21; 01.15.23

(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, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
curățare și odorizante, detergenți pentru uz
industrial, produse pentru toaletă, produse
pentru curățare de vehicule, preparate pentru
spălare, preparate pentru curățarea și lustruirea
pielii și încălțămintei, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu produse și
articole pentru distrugerea dăunătorilor, produse
pentru dezodorizarea și purificarea aerului,
preparate și articole sanitare, dezinfectanți și
antiseptice, săpunuri și detergenți medicinali,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse chimice pentru spălarea
rufelor, agenți de spălare pentru materiale textile,
produse pentru curățarea materialelor textile,
detergenți, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu ustensile de uz
menajer pentru curățat, perii și materiale pentru

(591) Culori revendicate: portocaliu, verde,
albastru, gri, negru, alb
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peri, distribuitoare de lichide, aparate pentru
parfumarea aerului, ustensile de curățenie
pentru toaletă și baie, articole pentru controlul
dăunătorilor și paraziților, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu dispozitive
de lustruit podele, dispozitive de curățat covoare,
lavete, mopuri, echipament pentru măturare,
curățare și spălare, mașini de spălat, mașini
și aparate de spălat covoare, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare
37. Curățare de instrumente și aparate
chirurgicale, curățare de mașini de spălat
rufe, curățare igienică (structuri mobile),
curățarea și îngrijirea țesăturilor, materialelor
textile, a pielii, a blănii și a produselor din
aceste materiale, curățarea spațiilor interioare,
curățarea suprafețelor de protecție pentru
pardoseli, curățare chimică, curățare chimică a
articolelor de îmbrăcăminte, curățare covoare
și carpete, curățare de materiale textile,
curățarea articolelor de încălțăminte, curățarea
articolelor din piele, călcarea rufelor, călcarea
țesăturilor, călcare manuală a țesăturilor,
curățarea articolelor textile și de pasmanterie
pentru decorațiuni interioare, curățarea de
preșuri, curățarea materialelor, curățarea
hainelor, curățarea tapițeriei, curățarea textilelor,
dezinfectarea tapițeriei, dezodorizarea tapițeriei,
furnizare de informații privind servicii de spălat
rufe, furnizare de servicii ale spălătoriilor de rufe,
furnizare de informații privind presarea articolelor
de îmbrăcăminte, furnizare de informații
privind curățarea covoarelor și preșurilor,
îndepărtarea petelor de pe articole din piele,
îndepărtarea petelor de pe covoare și mochete,
îndepărtarea petelor de pe țesături, îngrijirea
și repararea blănurilor, reparare și întreținere
de tapițerii, șamponarea carpetelor, spălare de
țesături, spălarea materialelor textile, spălarea
confecțiilor, uscarea articolelor de îmbrăcăminte,
servicii de curățare uscată a hainelor,
recondiționări de îmbrăcăminte, întreținere și
reparații de articole de îmbrăcăminte, netezirea
cu abur a îmbrăcămintei, curățare interioară
și exterioară de clădiri, servicii de curățenie
domestică, curățenie în spațiile comerciale,
instalare, întreținere și reparare hvac (încălzire,
ventilare și climatizarea aerului), închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții, demolări, curățenie și întreținere,
servicii de curățenie pentru hoteluri, servicii de
curățare a birourilor, pulverizarea electrostatică
a dezinfectanților, servicii de menaj (servicii de
curățenie)

───────

(210) M 2022 01290
(151) 18/02/2022
(732) METAL COMPLEX ELEMENT SRL,

BDUL. AGRONOMIEI NR. 8-16,
VILA CU APARTAMENTE N.1_6,
APT. 2, CAM. NR. 3, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

METAL COMPLEX
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1017469 din data 22.06.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirilor: “METAL“ si "COMPLEX"..

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.02; 26.11.03; 07.01.24;
26.03.23

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

6. Structuri metalice pentru construcții, materiale
metalice pentru structuri şi construcţii, construcţii
metalice transportabile, balustrade din metal,
construcţii din metal, fier cromat, acoperire
metalică (prin placare) pentru construcţii,
feronerie / articole metalice, de mică dimensiune,
metale sub formă de folie sau pulbere pentru
imprimante 3d, monumente metalice, învelitori
metalice pentru acoperişuri, foi şi plăci metalice,
scări metalice, ţevi metalice / tuburi metalice,
pardoseli din plăci metalice, tubaje metalice,
rafturi metalice, mobilier metalic, grilaje metalice,
garduri și porți metalice, suporţi metalici,
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copertine metalice, ornamente metalice, grinzi
metalice / traverse metalice, stâlpi metalici,
verande (structuri) din metal, barăci metalice.

───────

(210) M 2022 01292
(151) 18/02/2022
(732) CEZA-LIX SRL, CALEA

FLOREASCA NR. 65A, CAMERA
1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

CEZARA BEAUTY INSTITUTE
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1018057 din data

29.06.2022, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: “BEAUTY INSTITUTE".

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 05.03.07; 05.03.17;
05.13.07

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

44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de asistenţă medicală, servicii
oferite de centre de sănătate, servicii de terapie
fizică, servicii de îngrijire medicală, servicii de
igienă şi frumuseţe pentru oameni, tratament
cosmetic, consultanţă şi servicii de informaţii
referitoare la produse farmaceutice, servicii
de consultanță cu privire la tratamentele de
înfrumusețare.

(210) M 2022 01306
(151) 21/02/2022
(732) GOŞU MITICĂ, STR. MOLDOVEI

NR. 14, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., STR.
ȘOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUD. SIUBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)

GREEKOS

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

29. Carne, gustări pe bază de carne, gustări pe
bază de legume, gustări pe bază de brânză,
carne, pește, păsări și vânat, extracte din carne,
fructe și legume conservate, congelate, uscate
și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri
și grăsimi comestibile, produse alimentare,
produse din carne, produse alimentare care
se pregatesc rapid, carne congelată, carne
ambalată, carne de mânzat, carne de vită, carne
de vită preparată, carne procesată, carne tocată,
produse din carne preparate, uleiuri aromatizate
altele decât cele esențiale, uleiuri pentru gătit,
grăsimi comestibile, fructe, conservate, fructe
congelate, fructe, la conserve, băuturi din lapte,
cu conţinut predominant de lapte, produse din
lapte, băutură din lapte şi fructe (milk shake),
fermenţi din lapte pentru uz culinar, substituenţi
de lapte, ciuperci, conservate, sucuri vegetale
pentru gătit, salate vegetale, spume vegetale,
pastă vegetală de dovlecel, cremă pe bază
de legume, legume, conservate, legume, gătite,
legume, uscate, legume, la conserve, zer, albuş
de ou, yakitori, iaurt, legume, procesate, fructe,
procesate, concentrat pe bază de legume pentru
gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe și
legume, gustări pe bază de fructe cu coajă
lemnoasă, unt din fructe oleaginoase sub formă
de pudră, batoane pe bază de fructe ca substituți
alimentari, umpluturi pe bază de fructe pentru
prăjituri și tarte, creme de întins pe pâine care
conțin în principal fructe, băuturi pe bază de lapte───────
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cu conținut de suc de fructe, semințe comestibile,
semințe, preparate, semințe procesate, unt
de semințe, uleiuri comestibile, uleiuri cu
mirodenii, uleiuri și grăsimi, uleiuri solidificate
pentru alimente, uleiuri de uz alimentar, flori
comestibile, preparate, flori uscate comestibile,
flori comestibile preparate, în formă cristalizată,
afine preparate, afine uscate, dulceață de
afine, alune prăjite, cremă de alune, alune
sărate preparate, unt de alune cashew, unt
preparat din alune, alune de pădure preparate,
pastă tartinabilă de alune, nuci glasate, nuci
opărite, nuci uscate, nuci preparate, nuci
comestibile, nuci conservate, ulei de nuci,
nuci aromate preparate, fructe uscate cu
coaja lemnoasă aromate, gustări pe bază
de fructe uscate, extracte si concentrate de
carne, cârnaţi, slanina, jumari, toba de casa,
caltaboşi (cârnaţi), mezeluri, salam, parizer,
jambon, pastrame, mici, rulade, șuncă presată,
crenvurști, specialități afumate: kaizer, costiță,
șuncă, piept, bacon, mușchi, ceafă, cotlet,
învelișuri pentru cârnați, carne pentru cârnați,
pastă de carne, pateuri din carne, aspic de
carne, carne uscată sfărâmată, conserve de
carne, umplutură de carne, ficat, măruntaie,
bucăți de carne, pulpe, aripi şi piept de pui, file
din piept de pui, pipote de pui, bucăți de carne
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, hamburger din carne, frigărui din
carne, cabanoși și crenvurști pentru hotdog din
carne, pateuri pe bază de carne, preparate din
carne sau în care predomină carnea, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, preparate din carne, mâncăruri
congelate care conțin în principal carne, aperitive
congelate constând în principal din carne, ouă
și produse din ouă, produse lactate, branza de
burduf, smantana, produse lactate tartinabile,
branzeturi ca de exemplu: telemea oaie, telemea
vacă, telemea capră, telemea bivoliță, urdă, caș,
cascaval, cașcaval afumat, cașcaval maturat,
lapte, brânză, unt, kefir, bauturi pe baza de
iaurt, bauturi pe baza de produse lactate, fructe
și legume conservate, dulcețuri, compoturi, unt
cu miere, mâncăruri preparate pe bază de
carne, feluri de mâncare preparate din carne,
mâncăruri preparate constând în principal din
carne, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) bacon, mâncăruri preparate din carne
(în care predomină carnea), alimente preparate
care constau în principal din înlocuitori de
carne, mâncăruri preparate obținute din carne
de pui (care conțin în principal carne de pui),
mâncăruri preparate care constau în principal din
chiftele din pește, legume, ouă fierte și bulion
(oden), hamburgeri de carne, hamburgeri de vită,

produse din carne sub formă de hamburgeri,
carne friptă, pârjoale din carne, gelatine de
carne, înlocuitori de carne, paste de carne, carne
conservată, găluște (din carne), carne prăjită de
pui, carne de porc conservată, ragut (tocăniță
cu carne), carne de rață gătită, carne de curcan
gătită, carne de pește uscată, chili con carne
(tocană de ardei iute și carne), umplutură de
carne pentru plăcinte, bucăți de carne de pui,
pastramă din carne de vită, produse din carne
de miel, concentrat din carne de vacă, conserve
de carne de pasăre, conserve din carne de
vânat, bulion de carne de vițel, pateuri din carne
de pui, chiftele din carne de vită, hamburgeri
din carne de pui, cârnați din carne de pui,
friptură de carne de porc, chiftele din carne de
pui, extracte de carne de pasăre, înlocuitori de
carne de pasăre, produse confiate din carne
de rață, cassoulet (tocană de carne cu fasole),
mâncăruri congelate constând în principal din
carne, roast beef (friptură de carne la cuptor),
grăsime din carne de vită (pentru alimente),
tocătură de carne de vită cu porumb, carne
fiartă în sos de soia (tsukudani meat), carne de
vită sărată și conservată (corned beef), supe și
baze de supă, extracte din carne, galbi (mâncare
pe bază de carne la grătar), extrase aromate
din friptură de carne de vită, carne de vită
gătită lent la cuptor (pulled beef), carne de pui
gătită lent la cuptor (pulled chicken), mâncăruri
preparate constând în principal din carne de
vânat, mâncăruri gătite constând în principal
din carne de pui, proteină vegetală texturată
formată pentru utilizare ca înlocuitor de carne,
bucăți de carne de pui utilizate ca umplutură
pentru sandvișuri, aperitive congelate constând
în principal din carne de pui, mâncăruri congelate
constând în principal din carne de pasăre,
mâncăruri gătite care conțin în principal carne de
pui, mâncăruri preparate care conțin în principal
carne de rață, mâncăruri congelate care conțin în
principal carne de pui, mâncăruri preparate care
conțin în principal carne de curcan, mâncare
gătită constând în principal din carne de pui
prăjită fâșii și pastă de ardei iute fermentat
(dak-galbi), mâncare gătită constând în principal
din carne de vită prăjită fâșii și sos de soia
fermentat (sogalbi), mâncare gătită constând în
principal din legume fermentate, carne de porc și
tofu (kimchi-jjigae), mâncăruri gătite care conțin
în totalitate sau aproape în totalitate carne de
pui, mâncare gătită constând în principal din
carne de pui și ginseng (samgyetang), tajine
(fel de mâncare preparat din carne, pește sau
legume), carne de vită tăiată și condimentată,
friptă la grătar (bulgogi), brânză rasă, brânză
prelucrată, amestecuri de brânză, sosuri de
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brânză, praf de brânză, creme de brânză, brânză
cu mucegai, brânză cu condimente, brânză albă
moale, brânză cu ierburi, înlocuitori de brânză,
preparate cu brânză de țară, brânză cu conținut
scăzut de grăsimi, brânză sub formă de sosuri
de înmuiat, compot de merișoare, compot de
mere, fructe deshidratate, fructe coapte, fructe
confiate, fructe uscate, fructe glasate, fructe
aromatizate, fructe fermentate, fructe glazurate,
fructe, gătite, pectină din fructe, fructe preparate,
cremă de fructe, cipsuri din fructe, salate de
fructe, pastă de fructe, praf de fructe, rulouri
de fructe, piureuri de fructe, gemuri din fructe,
marmelada din fructe, conserve de fructe.
30. Pâine, chifle de pâine, pâine firimituri
(pesmet), chifle dulci, cocă de tort/aluat de
tort, torturi/prăjituri, zahăr candel cristalizat,
preparate din cereale, batoane de cereale,
gustări pe bază de cereale, sandvişuri cu brânză
(sandvişuri), cicoare (substituent pentru cafea),
chipsuri (produse din cereale), ciocolată, băuturi
din ciocolată cu lapte, spume de ciocolată,
decoraţiuni din ciocolată pentru torture, paste
de ciocolată cu nuci de întins pe pâine, băuturi
pe bază de ciocolată, paste de întins pe
pâine pe bază de ciocolată, miere, lăptişor de
matcă pentru alimentaţie umană, cu excepţia
celui de uz medical, propolis pentru alimentaţie
umană, nuci învelite în ciocolată, chow-chow
(condiment), chutney (condiment), scorţişoară
(mirodenie), cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi
din cacao cu lapte, băuturi pe bază de cacao,
arome de cafea, cafea, băuturi din cafea cu
lapte, băuturi pe bază de cafea, condimente,
produse de cofetărie/produse de cofetărie cu
zahăr, porumb, măcinat, porumb, copt, sos de
merişoare (condiment), aluat, fondante (produse
de cofetărie), jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), turtă dulce, halva, glazură pentru
şuncă, batoane de cereale bogate în protein,
miere, îngheţată, gheaţă, naturala sau artificială,
gheaţă pentru băuturile răcoritoare, cuburi de
gheaţă, ceai cu gheaţă, gheaţă comestibilă,
lipii pe bază de cartofi, dropsuri (produse de
cofetărie)/pastile (produse de cofetărie), făină
nerafinată/făină, plăcinte cu carne, făină de
muştar, muştar, produse de cofetărie din fructe,
produse de patiserie, aluat de patiserie, propolis/
clei de albine, budinci, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), iaurt îngheţat (produse
de cofetărie îngheţate), sosuri pentru gătit,
sosuri pentru mâncare, sosuri cu ierburi, sosuri
gata făcute, sosuri pentru salate, sosuri de
carne, sosuri de fructe, sosuri sărate, sosuri
condimentate (chutney) și paste, piureuri de
legume (sosuri), paste cu legume (sosuri),
preparate pentru obținerea sosurilor, amestecuri

pentru prepararea sosurilor, ierburi conservate,
zarzavaturi conservate (condimentare), pâine
proaspătă, pâine crocantă, pâine integrală,
amestecuri pentru pâine, pâine de malț, batoane
de pâine, chifle moi (pâine), pâine la aburi,
biscuiți din pâine, aluat de pâine, pâine fără
gluten, pâine coaptă în prealabil, amestecuri
pentru pâine integrală, pâine aromată cu
condimente, preparat de pâine cu malț, pâine
nedospită în foi subțiri, pâine sub formă de
bastoane, amestecuri pentru umplutură care
conțin pâine, faină și preparate din cereale,
produse de brutărie, dulciuri de mestecat
(nemedicinale) cu umpluturi lichide de fructe,
băuturi pe bază de ceai cu aromă de
fructe, făină, făină comestibilă, făină vegetală,
făină îmbogățită, amestecuri de făină, făină
de aluat, făină de copt, paste făinoase
alimentare, paste alimentare făinoase, paste
făinoase umplute, făină gata pentru copt, paste
făinoase gata-preparate, mălai, condimente
uscate, mirodenii (condimente), condimente
aromate, amestecuri de condimente, dulciuri
pentru decorarea pomului de crăciun, dulciuri
(nemedicinale) pe bază de miere, ciocolată
aerată, ciocolată granulată, ciocolată umplută,
ciocolată caldă, ciocolată tartinabilă, esențe de
ciocolată, cu excepția esențelor eterice și a
uleiurilor esențiale, garnituri de ciocolată, sosuri
de ciocolată, glazură de ciocolată, ciocolată
pentru glazuri, trufe de ciocolată, deserturi pe
bază de ciocolată, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, umpluturi din ciocolată pentru
produse de brutărie, produse de cofetărie din
ciocolată conținând praline, preparate pentru
pregătirea băuturilor cu aromă de ciocolată,
specialități de patiserie, produse de patiserie
proaspete, deserturi preparate (produse de
patiserie), aluat dospit, amestecuri de aluat,
aluat pentru prăjituri, aluat de prăjituri, aluaturi
împletite prăjite, aluat înghețat, aluat de drojdie
cu umpluturi care conțin legume, aluat de drojdie
cu umpluturi care conțin carne, produse din
aluat gata de copt, făină de cereale, miere
naturală, înlocuitori de miere, miere maturată
natural, miere (pentru alimentație), miere cu
trufe, produse tartinabile dulci (miere), miere cu
plante aromatice, miere biologică pentru consum
uman, glazuri de miere pentru șuncă, zahăr,
miere, sirop de melasă.
32. Preparate pentru fabricarea apei gazoase,
apă gazoasă, aperitive, nealcoolice, bere,
must de bere, cocktail-uri pe bază de
bere, preparate pentru fabricarea băuturilor,
cidru, nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice,
băuturi energizante, esenţe non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, extracte de hamei pentru
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fabricarea berii, sucuri de fructe suc de
fructe, nectaruri de fructe, nealcoolice, bere
de ghimbir, must de struguri, nefermentat,
băuturi izotonice, cvas, limonade, băuturi non-
alcoolice din fructe uscate, shandy, preparate
pentru fabricarea lichiorurilor, apă lithia (bogată
în litiu), bere de malț, must de malț, apă
minerală (băuturi), must, extracte de fructe
nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază de suc
de fructe, băuturi nealcoolice, băuturi nealcoolice
pe bază de miere, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, sirop de migdale,
pastile pentru băuturile efervescente, pulberi
pentru băuturile efervescente, băuturi sportive
bogate în proteine, şerbeturi (băuturi)/sorbeturi
(băuturi), smoothie-uri, apă carbogazoasă,
băuturi răcoritoare, băuturi pe bază de soia,
altele decât substituenţii de lapte, siropuri pentru
băuturi, siropuri pentru limonadă, ape de masă,
suc de roșii (băutură), sucuri de legume (băuturi),
ape (băuturi), băuturi din zer, băuturi sportive
bogate în protein, şerbeturi (băuturi)/sorbeturi
(băuturi), siropuri pentru băuturi nonalcoolice,
ape de masa, suc de roşii (băutură), siropuri
de fructe, băuturi de fructe, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, suc concentrat de fructe,
punci de fructe, nealcoolic, cocteiluri de fructe,
nealcoolice, șerbeturi din fructe (băuturi), suc
de fructe concentrat, sucuri de fructe gazoase,
amestec de sucuri de fructe, suc concentrat de
fructe (nealcoolic), smoothie (băuturi nealcoolice
din fructe), sucuri de fructe organice, extracte din
fructe fără alcool, băuturi nonalcoolice pe bază
de fructe, băuturi cu aromă de fructe, băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
nealcoolice din fructe uscate, concentrate de
sucuri de fructe, băuturi din fructe, fără alcool,
ape cu aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu
aromă de fructe, concentrate pentru preparat
băuturi de fructe, sucuri de fructe utilizate
ca băuturi, băuturi cu gheață cu conținut de
fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, sucuri din concentrat de fructe
(băuturi nealcoolice), extracte nealcoolice din
fructe utilizate la prepararea băuturilor, siropuri
pentru pregătirea băuturilor nonalcoolice cu
arome de fructe, prafuri utilizate la prepararea
băuturilor pe bază de fructe, băuturi care
constau în principal din sucuri de fructe, băuturi
răcoritoare pe bază de fructe cu aromă de
ceai, punci nealcoolic din fructe de kaki uscate
cu scorțișoară (sujeonggwa), bauturi constand
dintr-un amestec de fructe si sucuri de legume,
smoothies conținând cereale și ovăz, siropuri
pentru pregătirea băuturilor nealcoolice, siropuri
și alte preparate nealcoolice pentru fabricarea

băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi, preparate pentru fabricarea
apei gazoase, cocktail-uri nealcoolice pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice, esenţe non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, cu excepția
esențelor eterice și a uleiurilor esențiale,
cvas (băuturi nealcoolice), preparate nealcoolice
pentru fabricarea lichiorurilor, smoothie-uri
(băuturi nealcoolice), siropuri pentru băuturi
nealcoolice, vinuri nealcoolice, vinuri fără alcool,
vinuri nealcoolice, must de struguri, suc de
struguri, băuturi cu suc de struguri, nealcoolice,
bere si produse de bere, ape, sucuri, băuturi
din fructe şi sucuri de fructe, băuturi nealcoolice
care conţin sucuri de legume, apa plata,
apa carbogazoasa, apa minerala, apa potabila,
apa (băuturi), apă îmbuteliata, apă minerala
carbogazoasa, apa gazoasa (carbonatata),
apa cu arome, apa de masa, apă gazoasa
(sifon), apă de izvor, apa potabila distilata,
apă potabilă purificata, băuturi carbogazoase
aromatizate, băuturi funcţionale pe baza de
apă, apă tonică(băuturi care nu sunt pentru
uz medicinal), băuturi nealcoolice din malţ,
băuturi nealcoolice fara malţ (altele decât
cele de uz medical), băuturi nealcoolice care
conţin sucuri de fructe, băuturi carbogazoase
aromate nealcoolice, băuturi nealcoolice cu
suc de legume, siropuri si alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi
carbogazoase nealcoolice, băuturi nealcoolice
cu aroma de bere, băuturi nealcoolice cu
aroma de ceai, băuturi nealcoolice pe baza
de miere, băuturi nealcoolice cu adaos de
vitamine, sorbeturi (băuturi), băuturi din legume,
ape minerale (băuturi), băuturi carbonatate
îngheţate, băuturi carbogazoase dulci, băuturi
care conţin vitamine, băuturi îmbogăţite cu
nutrimente, şerbeturi din fructe (băuturi),
pastile pentru băuturi gazoase, siropuri pentru
prepararea băuturilor nealcoolice, extracte
pentru prepararea băuturilor nealcoolice, esenţe
pentru fabricarea băuturilor, (băuturi din fructe,
fără alcool), băuturi nealcoolice pe baza de
fructe, băuturi nealcoolice constând dintr-un
amestec de fructe si sucuri de legume, băuturi
răcoritoare pe baza de fructe cu aroma de
ceai, băuturi pe baza de apă care conţin
extracte de ceai, apa tonica, apa minerala
aromatizată, băuturi nealcoolice cu suc de
struguri, apa îmbogatită cu minerale (băuturi),
apa carbogazoasa îmbogaţită cu vitamine
(băuturi), apa îmbogăţit nutritiv.
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33. Vin, vin alb, vin spumant, vinuri spumante,
vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri neacidulate, vin
slab alcoolizat, vin pentru gatit, punci de vin, vin
de capsuni, vin de struguri, vin de fructe, vin
de mure, vinuri rosii spumante, vinuri spumante
naturale, vinuri de masa, vinuri albe spumante,
vinuri cu alcool, vinuri de desert, vin de orez
galben, vin spumant de fructe, vin spumant de
struguri, vin de acanthopanax (ogapiju), bauturi
care contin vin (sprituri), bauturi pe baza de
vin, vinuri cu indicatie geografica protejata,
cocteiluri preparate pe baza de vin, bauturi
aperitive pe baza de vin, vinuri cu denumire
de origine protejata, vinuri japoneze din struguri
dulci continând extracte de ginseng si scoarta
de cinchona, bautura alcoolica pe baza de vin
si fructe, piquette (bautura pe baza de vin), vin
de canthopanax (ogapiju), vin de zmeura neagra
(bokbunjaju), vin fiert, vin rosu, vinuri îmbogatite,
vinuri roze, bauturi alcoolice (cu exceptia berii),
bauturi aperitiv, bauturi distilate, bauturi alcoolice
energizante, bauturi slab alcoolizate, bauturi
racoritoare aromatizate, bauturi alcoolice din
fructe, bauturi alcoolice aperitiv, bitter, bauturi
alcoolice pre-amestecate, bauturi alcoolice pre-
amestecate, altele decât cele bazate pe bere,
aperitive (băuturi alcoolice), băutură alcoolică
distilată pe bază de grâne, băuturi alcoolice care
conţin fructe, bitter (băuturi alcoolice), coniac,
cidru alcoolic, cocktail-uri (băuturi alcoolice),
curacao (băuturi alcoolice), digestive (lichioruri
şi spirtoase), băuturi distillate, esenţe alcoolice,
extracte alcoolice, extracte din fructe, alcoolice,
gin, hidromel (mied)/mied (hidromel), kirsch,
lichioruri, băuturi alcoolice pe bază de trestie
de zahăr, lichioruri de mentă, perry, piquette,
băuturi alcoolice pre-amestecate, altele decât
pe bază de bere, alcool din orez, rom, sake,
spirtoase (băuturi), vodcă, whisky, vin, vin roșu,
vinuri îmbogățite, vin pentru gătit, punci de vin
alcoolic, vin de căpșuni, vinuri de masă, vinuri
roșii spumante, băuturi care conțin vin (șprițuri),
vinuri cu indicație geografică protejată, băuturi
aperitive pe bază de vin, vin tradițional coreean
de orez (makgeoli), cocteiluri alcoolice preparate
pe bază de vin, piquette (băutură pe bază de vin),
vinuri cu denumire de origine protejată, băutură
alcoolică pe bază de vin și fructe.
43. Servicii de restaurant cu autoservire, servicii
de bufet pentru gustări (snack-bar), furnizarea
de informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, servire de alimente
și băuturi, asigurarea de hrană și băuturi,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii
constând în furnizarea de băuturi, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de

alimente și băuturi pentru oaspeți, servicii de
mâncaruri și băuturi la pachet, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
de club pentru furnizare de mâncare și băuturi,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de informații sub formă de
rețete de băuturi, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, furnizare de informații cu privire la
prepararea alimentelor și băuturilor, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de catering, servicii de catering mobil,
servicii de catering în exterior, servicii de
catering pentru firme, servicii de catering pentru
banchete, servicii de catering pentru petreceri
de zile de naștere, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru conferințe,
servicii de catering pentru case de oaspeți,
închiriere de echipament de catering, servicii
de catering pentru petreceri, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri și
expoziții, servicii de catering pentru săli spații
special amenajate pentru expoziții, consiliere în
domeniul culinar, consultații privind rețetele de
gătit, servicii în domeniul gustărilor, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de restaurante (servirea mesei), furnizare de
spații pentru conferințe, expoziții și reuniuni cu
scop cultural educațional și de divertisment,
servicii de consultanță în domeniul artelor
culinare, servicii de ospitalitate (cazare), servire
de băuturi alcoolice, servirea de băuturi în
microberării, servicii de bar cu servire de vin,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă și echipamente pentru servirea de
mâncare și băutură, servicii de restaurante
cu autoservire, servicii de restaurante de
delicatese, servicii de restaurante pentru turiști,
servicii de rezervări la restaurant, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii
de informare privind restaurantele, servicii de
cafenea, servicii de bufet, furnizarea de facilităţi
pentru camping, închirierea de scaune, mese,
feţe de masă, sticlărie, închirierea aparatelor
de gătit, închirierea dozatoarelor de apă
potabilă, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
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rezervări de hoteluri, închirierea aparatelor
de iluminat, închirierea sălilor de şedinţe,
servicii de motel, servicii de recepţie pentru
cazare temporară (gestionarea sosirilor şi
plecărilor), servicii de restaurant, servicii de
aziluri de bătrâni, închirierea de (locuinţe
pentru) cazare temporară, rezervări pentru
cazarea temporară, închirierea corturilor, servicii
de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de
torturi, servicii de bucătari personali, servicii
în domeniul gustărilor alimentare, servicii
de catering pentru restaurante fast-food cu
autoservire (alimentație publică), servicii de fast
food la pachet, restaurante cu autoservire,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, furnizare de alimente şi
băuturi dintr-o rulota mobilă, servicii oferite de
restaurante pentru turiști, servicii oferite de
restaurante de delicatese, servicii de restaurant
în cadrul hotelurilor, informații hoteliere, rezervări
la hoteluri, servicii de catering hotelier, evaluare
de cazare hotelieră, servicii de cazare hotelieră,
rezervări de hotel pentru terți, rezervare de
cazare la hotel, organizare de mese la hoteluri,
agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), informații
cu privire la hoteluri, închiriere de mobilier pentru
hoteluri, închiriere de draperii pentru hoteluri,
închiriere de prosoape pentru hoteluri, servicii de
rezervare la hoteluri, servicii hoteliere în stațiuni
turistice, servicii hoteliere pentru clienții preferați,
servicii de restaurant prestate de hoteluri, cazare
temporară la hoteluri și moteluri, rezervare de
camere de hotel pentru călători, rezervare de
locuri de cazare la hoteluri, furnizare de locuri
de cazare la hoteluri, furnizare de informații cu
privire la hoteluri, furnizare de servicii de hoteluri
și moteluri, servicii de consultanță referitoare la
instalațiile hotelurilor, servicii prestate de agenții
pentru rezervări la hotel, servicii electronice
de informații cu privire la hoteluri, servicii
de rezervare la hoteluri oferite pe internet,
furnizare de informații online despre rezervări
la hoteluri, hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, furnizare de informații
hoteliere printr-un site web, furnizare de spații
special amenajate pentru expoziții, în hoteluri,
servicii de agenții de turism pentru efectuarea
de rezervări la hotel, servicii de agenție de
voiaj pentru rezervare de camere de hotel,
furnizare de servicii de rezervare de camere
și rezervare la hoteluri, servicii de cantină,
consultaţii privind reţetele de gătit, furnizare de
informaţii cu privire la prepararea alimentelor
şi băuturilor, furnizare de informaţii sub formă
de reţete de băuturi, pregătirea mâncărurilor şi

a băuturilor, pregătirea şi furnizare de alimente
şi băuturi destinate consumului imediat, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
de consultanţă în domeniul artelor culinare,
furnizare de spații pentru conferințe, expoziții
și reuniuni, servicii de degustare de vinuri
(furnizare de băuturi).

───────

(210) M 2022 01310
(151) 21/02/2022
(732) EDENRED, 14-16 BOULEVARD

GARIBALDI, ISSY-LES-
MOULINEAUX, 92130, FRANȚA

(740) RATZA SI RATZA S.R.L., BD. A.
I. CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011056, ROMANIA

(540)

CHATBOT FELICIA Edenred

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 02.03.01; 02.03.23

clase:
35. Consultanță în organizarea afacerilor,
management administrativ, gestionarea
(contabilitate, administrare), analiza și
prelucrarea informațiilor comerciale,
managementul afacerilor, administrarea
afacerilor, gestionarea conturilor clienților,
gestionarea administrativă a cheltuielilor de
afaceri și a fluxurilor de plăți corporative, servicii
de administrare a afacerilor în legătură cu
achiziționarea de bunuri și servicii cu ajutorul
cardurilor electronice, cupoanelor, voucherelor

(591) Culori revendicate: negru, alb, roșu
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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sau jetoanelor valorice, consiliere, consultanță,
informații și expertiză în legătură cu consultanță
în domeniul managementului și organizării
afacerilor, informații despre afaceri sau cereri
de informații în legătură cu distribuția și
utilizarea cardurilor preplătite, a cardurilor
cadou și a oricăror alte mijloace de plată,
consiliere, organizare și administrare în legătură
cu operațiunile comerciale pentru fidelizarea
clienților, în special prin furnizarea de carduri
de fidelitate, promovarea vânzărilor pentru alții
prin emiterea de carduri de fidelitate care permit
utilizatorilor să acumuleze puncte de cumpărare
și să obțină vouchere, oferte promoționale și
cadouri, promovarea vânzărilor pentru terți prin
furnizarea de oferte promoționale clienților care
utilizează un card de plată sau un dispozitiv de
plată electronică, în special prin intermediul unui
computer, al unui telefon mobil sau al oricărui
alt dispozitiv de comunicare mobilă, promovarea
vânzărilor pentru terți prin emiterea de carduri de
fidelitate sau de carduri de plată care să permită
utilizatorilor să acumuleze puncte de cumpărare
și să obțină vouchere, oferte promoționale
și cadouri, abonament la servicii de baze
de date computerizate pentru terți, furnizarea
de informații sau cereri de informații despre
afaceri referitoare la distribuirea și utilizarea
cardurilor preplătite sau a voucherelor preplătite,
servicii administrative pentru programele de
fidelizare a clienților, gestionarea conturilor
clienților care conțin informații despre carduri
preplătite, vouchere preplătite, carduri cadou
și orice alte mijloace de plată, colectarea (în
special compilarea), sistematizarea informațiilor
în baze de date computerizate, servicii de
fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau de publicitate, organizarea,
funcționarea și supravegherea programelor de
fidelizare a clienților, a programelor de stimulare
și a programelor de premiere, administrarea
programelor de reduceri care permit membrilor
participanți să utilizeze carduri de membru și să
obțină reduceri la bunuri și servicii.
36. Emiterea, schimbul și rambursarea de
vouchere, cupoane, carduri de credit preplătite,
carduri de credit post-plătite, carduri cadou,
vouchere valorice sau orice alte mijloace de
plată, în special prin intermediul rețelelor de
computere, care facilitează organizarea plății
pentru furnizarea de mâncăruri și produse
alimentare și orice alte produse și servicii, servicii
de carduri de credit, servicii de carduri de debit,
servicii de carduri preplătite, servicii de finanțare
pentru achiziționarea oricăror bunuri sau servicii
folosind carduri de plată electronice, carduri
de credit preplătite sau post-plătite, carduri

de credit, vouchere sau oricare alte mijloace
de plată, managementul beneficiilor financiare
legate de utilizarea unui card de fidelitate, servicii
de procesare a plăților și de administrare a
plăților, gestionarea financiară a cheltuielilor de
afaceri și a fluxurilor de plăți ale afacerilor,
servicii de carduri de fidelitate (altele decât cele
cu scop publicitar) care permit utilizatorilor să
acumuleze beneficii, asigurări, afaceri financiare
și monetare, consiliere, consultanță, informare
și evaluare în domeniul financiar, transfer
electronic de fonduri, servicii de finanțare și
asigurare de fonduri în legătură cu un program
de fidelizare a clienților, emiterea de carduri
cadou, vouchere cadou, carduri de fidelitate,
carduri de reducere, servicii de plată prin
intermediul dispozitivelor de telecomunicații,
servicii de plată fără contact.

───────

(210) M 2022 01311
(151) 21/02/2022
(732) OANA-ALINA PROFIR, SPLAIUL

UNIRII NR. 45, BL. M 15, SCARA B,
AP. 47, INTERFON 47, SECTOR 3,
BUCURESTI, 03000, ROMANIA

(540)

goodsistershop

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

25. Îmbrăcăminte, tricoturi (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), manșete
(îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte), șorțuri
(îmbrăcăminte), gabardine (îmbrăcăminte),
manșoane (îmbrăcăminte), corsete
(îmbrăcăminte), mușamale (îmbrăcăminte),
jerseuri (îmbrăcăminte), mitene (îmbrăcăminte),
combinezoare (îmbrăcăminte), văluri
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(îmbrăcăminte), glugi (îmbrăcăminte), fulare
(îmbrăcăminte), brâie (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte impermeabilă, îmbrăcăminte
țesută, îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte
pentru gravide, îmbrăcăminte pentru copii,
îmbrăcăminte de dormit, îmbrăcăminte pentru
dormit, îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte
din in, îmbrăcăminte japoneză tradițională,
îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte
pentru sport, îmbrăcăminte din lână,
îmbrăcăminte pentru fete, costume populare
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru surf,
îmbrăcăminte pentru femei, bretele pentru
imbracaminte, îmbrăcăminte din latex,
articole de îmbrăcăminte, curele din
piele (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
nou născuți, articole de îmbrăcăminte
termice, șepci (articole de îmbrăcăminte),
costume de jogging (îmbrăcăminte), pantaloni
pentru copii (îmbrăcăminte), pulover (articole
de îmbrăcăminte), trusouri (articole de
îmbrăcăminte), broboade (articole de
îmbrăcăminte), îmbrăcăminte formală de
seară, corsete (articole de îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru practicarea sporturilor,
articole de îmbrăcăminte impermeabile, mănuși
(articole de îmbrăcăminte), scutece tip
chilot (îmbrăcăminte), furouri (articole de
îmbrăcăminte), îmbrăcăminte rezistentă la
ploaie, eșarfe (articole de îmbrăcăminte),
cămăși purtate peste îmbrăcăminte, gulere
de haină (îmbrăcăminte), mănuși fără degete
(îmbrăcăminte), centuri din materiale textile
(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
pentru ciclism, pantaloni scurți (articole
de îmbrăcăminte), salopete scurte (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
pentru băieți, articole de îmbrăcăminte
pentru sport, articole de îmbrăcăminte
pentru atletism, îmbrăcăminte impermeabilă
pentru vremea rea, articole de îmbrăcăminte
din piele, articole de îmbrăcăminte pentru
tenis, articole de îmbrăcăminte din mătase,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte pentru dans, articole
de îmbrăcăminte pentru teatru, articole
de îmbrăcăminte de ocazie, articole de
îmbrăcăminte din catifea, pantaloni kaki
(articole de îmbrăcăminte), body-uri (articole
de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte cu led-uri
încorporate, pălării pentru petreceri (articole de
îmbrăcăminte), pantaloni de jogging (articole de
îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte pentru
copii mici, jambiere pentru genunchi (articole
de îmbrăcăminte), sutiene fără bretele (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte cu
protecție solară, bentițe cu protecții pentru urechi

(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte pentru
domnișoare de onoare, costume din trei piese
(articole de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
bărbați, femei și copii, burtiere pentru femei
însărcinate (articole de îmbrăcăminte), articole
de îmbrăcăminte de exterior pentru bebeluși,
articole de îmbrăcăminte confecționate din
imitație de piele, îmbrăcăminte tip body pentru
sugari și copii mici, articole de îmbrăcăminte
purtate în timpul exercițiilor de judo, articole de
îmbrăcăminte purtate în timpul luptelor greco-
romane, îmbrăcăminte de sport (care nu include
mănușile de golf), clini pentru lenjeria intimă
(părți de articole de îmbrăcăminte), părți de
îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, articole de îmbrăcăminte
pentru călărie (altele decât pălăriile de călărie).
35. Servicii de comerț cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la produse de papetărie, servicii
de comerț cu amănuntul de opere de artă
furnizate de galerii de artă, servicii de comerț
cu amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu căni și pahare,
servicii de comerț cu amănuntul în magazine
de covoare, închiriere de standuri de vânzare,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
aparate de bucătărie, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu căni și pahare, servicii de
vânzare angro pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare
prin poștă pentru produse cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente electrice de uz casnic, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de păr, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
de modă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru haine, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de grădinărit, 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 cu livrare prin poștă pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
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îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la blănuri, 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
online referitoare la articole de voiaj, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la genți de mână, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu calculatoare portabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceasuri inteligente, 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 fișiere de muzică
descărcabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale textile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu publicații
electronice descărcabile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de grădinărit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole utilizate
împreună cu tutunul, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente de măsurare a timpului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse horticole, servicii de vânzare cu

amănuntul în legătură cu aparate veterinare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bagaje, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de bronzare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
scufundare, 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 materiale de litieră pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu stimulente sexuale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tutun,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu umbrele, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
refrigerare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de congelare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de răcire, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
pentru terapie fizică, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu lubrifianți, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lucrări
de artă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
de artă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru curățenie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate pentru îngrijirea animalelor, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse de toaletă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
așternuturi pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu iaurturi înghețate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate veterinare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu înghețată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu șerbeturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de curățare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice
(cu excepția berii), servicii de vânzare cu
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amănuntul în legătură cu conținut înregistrat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dispozitive de navigație, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu fire de cusut, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale educaționale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse din hârtie de
unică folosință, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu fire de tricotat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mobilă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu veselă, servicii de vânzare cu amănuntul
de cărucioare pentru copii, servicii de vânzare
cu amănuntul de echipamente horticole, 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 aparate de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu fructe de mare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
igienă pentru animale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente de igienă
pentru oameni, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și de produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la materiale textile
pentru casă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu biciclete, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cutii de abonament care conțin bomboane
de ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cuțite de bucătărie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente horticole, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate pentru

parfumare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ustensile pentru gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de alimente pe bază de abonament,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vânzarea de cutii de bere pe bază de
abonament, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vânzarea de cutii de cosmetice
pe bază de abonament, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
flori, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de congelare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de gătit, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de iluminat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de refrigerare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de răcire,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate pentru îngrijirea
animalelor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu diverse tipuri
de carne, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lucrări de artă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale textile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu umbrele, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de cusut, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bere, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu fire de cusut, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu fire de
tricotat, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate veterinare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de litieră pentru animale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suplimente
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alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decorațiuni festive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu genți, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu iaurturi
înghețate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente de igienă pentru oameni,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaționale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale tipărite, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu tutun,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
utilaje agricole, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu veselă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminți pentru pereți, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de curățare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole sportive, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cuțite
de bucătărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu dispozitive de navigație, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de tehnologia informației, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instalații sanitare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente de igienă pentru
animale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente manuale pentru lucrări
de construcție, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu lubrifianți, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
curățenie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate și articole veterinare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
unelte manuale pentru lucrări de construcție,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
utilaje de construcții, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu utilaje de terasament,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse lactate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ustensile de gătit,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cacao, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ceaiuri, servicii
de vânzare de alimente prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii de
vânzare de băuturi prin magazine de desfacere

cu amănuntul fără personal, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
servicii de vânzare cu amănuntul de carduri
preplătite ale terților pentru cumpărare de
conținut media, servicii de vânzare cu amănuntul
de carduri preplătite ale terților pentru cumpărare
de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților pentru
cumpărarea de servicii de divertisment, servicii
de vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
telecomunicații, servicii de vânzare cu ridicata de
echipamente horticole.

───────

(210) M 2022 01341
(151) 21/02/2022
(732) FUNDACIÓN CAMPANA, PASAJE

CARLOS M DELLA PAOLERA
297/99, PISO 16, CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
C1001ADA, ARGENTINA

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

(540)

Bursele Roberto Rocca
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1018556/04.07.2022, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: “Bursele”

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 26.11.02; 29.01.12

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

9. Software educațional, aplicații pentru mobil
descărcabile, materiale descărcabile pentru

(591) Culori revendicate: negru, verde
(Pantone 802 C)
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cursuri educaționale, software de aplicaţie de
calculator pentru transmisia continuă de conţinut
media audio-vizual pe internet, software pentru
plăți, software pentru cursuri virtuale, software de
realitate virtuală pentru educație.
16. Publicaţii educaţionale, materiale
educaționale și instructive, produse de
imprimerie, echipament pentru educație/
învățământ, materiale de instruire tipărite,
materiale didactice (cu excepția aparatelor),
articole de papetărie și accesorii educaționale,
produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare
36. Acordări de burse de studii, consultanță
privind asistența financiară pentru educație,
servicii de consultanță privind finanțarea de
lucrări civile și proiecte de infrastructură,
acordarea de finanțare pentru construcții de
inginerie civilă
41. Servicii de examinare academică, servicii
de consultanță privind subiecte academice,
predare, servicii de educație și pregătire
profesională, servicii de educație tehnologică,
organizare de congrese pe teme educaționale,
educație și instruire, servicii educative și
de instruire, servicii educative în sectorul
industrial, coordonare de cursuri educaționale
în domeniul ingineriei, servicii de consultanță
referitoare la educația în domeniul ingineriei,
elaborare de materiale educaționale, publicare
de literatură didactică, închiriere de materiale
educative, publicare de materiale tipărite în
format electronic, elaborarea de materiale
didactice distribuite la seminare profesionale,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
cursurile profesionale, organizarea de cursuri de
pregătire în domeniul ingineriei, organizarea de
cursuri postuniversitare în materie de tehnologie
inginerească.

───────

(210) M 2022 01343
(151) 21/02/2022
(732) FUNDACIÓN CAMPANA, PASAJE

CARLOS M DELLA PAOLERA
297/99, PISO 16, CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
C1001ADA, ARGENTINA

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

(540)

Școala Tehnică Roberto Rocca
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei nr.
1018557/04.07.2022, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: “Școala Tehnică”

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 26.11.02; 29.01.12

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

9. Software educațional, aplicații pentru mobil
descărcabile, materiale descărcabile pentru
cursuri educaționale, software de aplicaţie de
calculator pentru transmisia continuă de conţinut
media audio-vizual pe internet, software pentru
plăți, software pentru cursuri virtuale, software de
realitate virtuală pentru educație.
16. Publicaţii educaţionale, materiale
educaționale și instructive, produse de
imprimerie, echipament pentru educație/
învățământ, materiale de instruire tipărite,
materiale didactice (cu excepția aparatelor),
articole de papetărie și accesorii educaționale,
produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare
36. Acordări de burse de studii, consultanță
privind asistența financiară pentru educație,
servicii de consultanță privind finanțarea de
lucrări civile și proiecte de infrastructură,
acordarea de finanțare pentru construcții de
inginerie civilă

(591) Culori revendicate: negru, albastru
(Pantone 285 C), portocaliu (Pantone
165 C)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

74

41. Servicii de examinare academică, servicii
de consultanță privind subiecte academice,
predare, servicii de educație și pregătire
profesională, servicii de educație tehnologică,
organizare de congrese pe teme educaționale,
educație și instruire, servicii educative și
de instruire, servicii educative în sectorul
industrial, coordonare de cursuri educaționale
în domeniul ingineriei, servicii de consultanță
referitoare la educația în domeniul ingineriei,
elaborare de materiale educaționale, publicare
de literatură didactică, închiriere de materiale
educative, publicare de materiale tipărite în
format electronic, elaborarea de materiale
didactice distribuite la seminare profesionale,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
cursurile profesionale, organizarea de cursuri de
pregătire în domeniul ingineriei, organizarea de
cursuri postuniversitare în materie de tehnologie
inginerească.

───────

(210) M 2022 01344
(151) 21/02/2022
(732) FUNDACIÓN CAMPANA, PASAJE

CARLOS M DELLA PAOLERA
297/99, PISO 16, CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
C1001ADA, ARGENTINA

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

(540)

Școala După Școală
Roberto Rocca

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei

nr 1018558/04.07.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirii: “Școala După Școală”

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 26.11.02; 29.01.12

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

9. Software educațional, aplicații pentru mobil
descărcabile, materiale descărcabile pentru
cursuri educaționale, software de aplicaţie de
calculator pentru transmisia continuă de conţinut
media audio-vizual pe internet, software pentru
plăți, software pentru cursuri virtuale, software de
realitate virtuală pentru educație.
16. Publicaţii educaţionale, materiale
educaționale și instructive, produse de
imprimerie, echipament pentru educație/
învățământ, materiale de instruire tipărite,
materiale didactice (cu excepția aparatelor),
articole de papetărie și accesorii educaționale,
produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare
36. Acordări de burse de studii, consultanță
privind asistența financiară pentru educație,
servicii de consultanță privind finanțarea de
lucrări civile și proiecte de infrastructură,
acordarea de finanțare pentru construcții de
inginerie civilă
41. Servicii de examinare academică, servicii
de consultanță privind subiecte academice,
predare, servicii de educație și pregătire
profesională, servicii de educație tehnologică,
organizare de congrese pe teme educaționale,
educație și instruire, servicii educative și
de instruire, servicii educative în sectorul
industrial, coordonare de cursuri educaționale
în domeniul ingineriei, servicii de consultanță
referitoare la educația în domeniul ingineriei,
elaborare de materiale educaționale, publicare
de literatură didactică, închiriere de materiale
educative, publicare de materiale tipărite în
format electronic, elaborarea de materiale
didactice distribuite la seminare profesionale,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
cursurile profesionale, organizarea de cursuri de
pregătire în domeniul ingineriei, organizarea de
cursuri postuniversitare în materie de tehnologie
inginerească.

───────

(591) Culori revendicate: negru, albastru
(Pantone 285 C)
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(210) M 2022 01345
(151) 21/02/2022
(732) FUNDACIÓN CAMPANA, PASAJE

CARLOS M DELLA PAOLERA
297/99, PISO 16, CIUDAD
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
C1001ADA, ARGENTINA

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

(540)

Programul Tehnic
Roberto Rocca

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată#, conform adresei nr

1018559/04.07.2022, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: “Programul Tehnic”

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 26.11.02; 29.01.12

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

9. Software educațional, aplicații pentru mobil
descărcabile, materiale descărcabile pentru
cursuri educaționale, software de aplicaţie de
calculator pentru transmisia continuă de conţinut
media audio-vizual pe internet, software pentru
plăți, software pentru cursuri virtuale, software de
realitate virtuală pentru educație.
16. Publicaţii educaţionale, materiale
educaționale și instructive, produse de
imprimerie, echipament pentru educație/
învățământ, materiale de instruire tipărite,
materiale didactice (cu excepția aparatelor),
articole de papetărie și accesorii educaționale,
produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare
36. Acordări de burse de studii, consultanță
privind asistența financiară pentru educație,
servicii de consultanță privind finanțarea de
lucrări civile și proiecte de infrastructură,

acordarea de finanțare pentru construcții de
inginerie civilă
41. Servicii de examinare academică, servicii
de consultanță privind subiecte academice,
predare, servicii de educație și pregătire
profesională, servicii de educație tehnologică,
organizare de congrese pe teme educaționale,
educație și instruire, servicii educative și
de instruire, servicii educative în sectorul
industrial, coordonare de cursuri educaționale
în domeniul ingineriei, servicii de consultanță
referitoare la educația în domeniul ingineriei,
elaborare de materiale educaționale, publicare
de literatură didactică, închiriere de materiale
educative, publicare de materiale tipărite în
format electronic, elaborarea de materiale
didactice distribuite la seminare profesionale,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
cursurile profesionale, organizarea de cursuri de
pregătire în domeniul ingineriei, organizarea de
cursuri postuniversitare în materie de tehnologie
inginerească.

───────

(210) M 2022 01349
(151) 21/02/2022
(732) SC NEW HORECA SRL, STR.

VERZISORI, NR. 6, AP. B118,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1,02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

PRO CUCINA
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei nr
1018415/01.07.2022, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: “PRO CUCINA”

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate: negru, portocaliu
(Pantone 165C)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu căni și pahare, servicii de comerț
cu ridicata în legătură cu aparate electrocasnice,
servicii de comerț cu ridicata în legătură
echipamente electrocasnice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile de gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cuțite de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
pentru gătit, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de gătit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de refrigerare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de răcire, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de încălzire, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu veselă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cuțite
de bucătărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tăvi metalice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vitrine metalice pentru magazine, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu unelte
și ustensile electrice de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mașini
de spălat pentru oale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mașini de spălat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mașini de spălat vase, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mașini de spălat
pahare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mașini de spălat rufe, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mașini de
spălat covoare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mașini de spălat pentru veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mașini de spălat cu uscător, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mașini
de spălat pentru tigăi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu râșnițe de cafea
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mixere electrice pentru cafea, servicii

de vânzare cu amănuntul în legătură cu mașini
pentru spălat ustensile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile electrice de
bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mașini electrice pentru prepararea de
produse alimentare (de bucătărie), altele decât
cele de gătit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tacâmuri, cuțite de bucătărie
și ustensile de tăiat de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu furculițe,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu furculițe și linguri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu furculițe pentru friptură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu furculițe pentru melci, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu furculițe de salată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cuțite, furculițe și linguri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu furculițe de unică
folosință, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tacâmuri pentru copii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu blaturi de lucru pentru
laborator, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tăvi de laborator, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vitrine frigorifice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
vitrine termice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vitrine termice pentru alimente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
vitrine de expunere termice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vitrine termice
pentru sectorul restaurației, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vitrine frigorifice
orizontale pentru alimente, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lăzi și vitrine
frigorifice pentru înghețată, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu hote de aerisire,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
hote de evacuare (hote de bucătărie), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu hote (hote
de extracție, de uz casnic), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu hote pentru eliminarea
fumului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu hote pentru aparate de ventilare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu hote de ventilare pentru aburi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu hote de
ventilare pentru fum, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu hote de aerisire pentru
laboratoare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu hote cu ventilator pentru cuptor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu hote de extracție pentru aragazuri, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu hote
aspirante pentru mașini de gătit, servicii de

(591) Culori revendicate: negru, roz (HEX
#d50277)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

77

vânzare cu amănuntul în legătură cu hote pentru
extragerea vaporilor pentru aparate de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu filtre pentru hotele de extracție a aerului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu chiuvete de bucătărie cu blaturi de lucru
integrate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu obiecte sanitare din oțel inoxidabil,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
vase de gătit electrice pentru scopuri industriale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
oale electrice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu oale (încălzite electric), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu oale de
gătit electrice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu oale electrice sub presiune,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
oale electrice cu aburi pentru legume, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu oale
electrice cu aburi pentru orez, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tigăi electrice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cuptoare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cuptoare cu gaz, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cuptoare electrice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cuptoare pentru pizza, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cuptoare de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cuptoare pentru gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu frigidere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu frigidere
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu frigidere cu congelator, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu frigidere
pentru vin, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu aparate de cafea, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mașini de cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu filtre electrice de cafea, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu filtre electrice de
cafea, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mașini de cafea espresso, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mașini
electrice de făcut cafea, de uz casnic, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu autoclave
(marmite electrice sub presiune), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu plăci
încălzitoare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de gătit, încălzit,
răcit și conservat, pentru alimente și băuturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instalații de uscare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tăvi termice, servicii de vânzare cu

amănuntul în legătură cu tăvi termice electrice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vitrine frigorifice pentru mărfuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu chiuvete
pentru spălat vasele (altele decât obiecte de
mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mașini de gătit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mașini electrice
de gătit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu mașini de gătit multifuncționale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mașini de gătit cu gaz și electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mașini
de gătit (de tipul cuptoarelor, plitelor etc.),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mașini de gătit sub presiune de uz casnic
(electrice), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu hote de extracție a aerului
folosite împreună cu mașinile de gătit, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu filtre
reglabile de grăsime cu deflectoare căptușite
(piese pentru hote de mașini de gătit), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu vitrine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
vitrine pentru prezentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vitrine de prezentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vitrine de expoziție, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mobilier metalic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilier de laborator, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mobilier de expunere,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
mobilier pentru expunerea produselor, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cuiere
de haine (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu scaune pentru baruri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mese (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tejghele (mese), servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mese
pentru săli de mese, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mese din metal,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mese de bucătărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tăvi nemetalice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu vitrine
pentru expunerea mărfurilor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tejghele
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu scaune înalte (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilier
pentru cantine, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilier pentru magazine, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilier
din oțel, servicii de vânzare cu amănuntul în
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legătură cu mobilier de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilă și
mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu rafturi metalice (mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilier
expunere mărfuri (nemetalic), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu module mobile de
bar (mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu scaune, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu perne pentru scaune,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ustensile de bucătărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile de bucătărie
din silicon, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ustensile de bucătărie, cu excepția
furculițelor, cuțitelor și lingurilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu furculițe
pentru grătar, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu furculițe de servit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu furculițe de
servit paste, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu veselă, altele decât cuțite, furculițe
și linguri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu veselă, altele decât furculițe, cuțite
și linguri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole pentru gătit și pentru servit
masa, altele decât furculițe, cuțite și linguri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu funduri de tăiat din oțel inoxidabil, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu oale
de gătit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suporturi pentru capace de oale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tigăi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tigăi neelectrice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu dispensere
de șervețele pentru față, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu căni de cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
termosuri, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu termosuri pentru băuturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu platouri
(veselă), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tăvi (platouri de servit), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu platouri
cu capac pentru brânzeturi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tăvi de tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tăvi pentru prăjituri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tăvi de servit, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu tăvi
pentru desert, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tăvi pentru servit masă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
de menaj, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ustensile pentru copt, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile

de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tocătoare din lemn (ustensile),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile de gătit, neelectrice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu grătare
(ustensile pentru gătit), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu spatule (ustensile de
bucătărie), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu veselă (ustensile de uz casnic),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suporturi pentru ustensile de bucătărie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu tăvi
pentru scurs, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu polonice de servit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu farfurii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
pahare, vase de băut și articole pentru baruri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tăvi metalice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu vitrine metalice pentru magazine,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
unelte și ustensile electrice de bucătărie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mașini
de spălat pentru oale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mașini de spălat, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mașini
de spălat vase, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mașini de spălat pahare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mașini de
spălat rufe, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mașini de spălat covoare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mașini
de spălat pentru veselă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu mașini de spălat
cu uscător, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mașini de spălat pentru tigăi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu râșnițe de
cafea electrice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mixere electrice pentru cafea, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mașini
pentru spălat ustensile, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ustensile electrice de
bucătărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mașini electrice pentru prepararea de
produse alimentare (de bucătărie), altele decât
cele de gătit, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu tacâmuri, cuțite de bucătărie
și ustensile de tăiat de bucătărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu furculițe,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
furculițe și linguri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu furculițe pentru friptură, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu furculițe pentru
melci, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu furculițe de salată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cuțite, furculițe și linguri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
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furculițe de unică folosință, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu tacâmuri (cuțite, furculițe
și linguri), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu tacâmuri pentru copii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu blaturi de lucru
pentru laborator, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu tăvi de laborator, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu vitrine frigorifice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
vitrine termice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu vitrine termice pentru alimente,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
vitrine de expunere termice, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu vitrine termice pentru
sectorul restaurației, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu vitrine frigorifice orizontale
pentru alimente, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu lăzi și vitrine frigorifice pentru
înghețată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu hote de aerisire, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu hote de evacuare (hote
de bucătărie), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu hote (hote de extracție, de uz
casnic), servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu hote pentru eliminarea fumului, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu hote pentru
aparate de ventilare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu hote de ventilare pentru
aburi, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu hote de ventilare pentru fum, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu hote de
aerisire pentru laboratoare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu hote cu ventilator
pentru cuptor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu hote de extracție pentru aragazuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
hote aspirante pentru mașini de gătit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu hote pentru
extragerea vaporilor pentru aparate de gătit,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu filtre
pentru hotele de extracție a aerului, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu chiuvete de
bucătărie cu blaturi de lucru integrate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu obiecte
sanitare din oțel inoxidabil, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu vase de gătit electrice
pentru scopuri industriale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu oale electrice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu oale
(încălzite electric), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu oale de gătit electrice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu oale
electrice sub presiune, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu oale electrice cu aburi
pentru legume, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu oale electrice cu aburi pentru
orez, servicii de vânzare cu ridicata în legătură

cu tigăi electrice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cuptoare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cuptoare cu gaz,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cuptoare electrice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cuptoare pentru pizza, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cuptoare
de brutărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cuptoare pentru gătit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu frigidere,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
frigidere electrice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu frigidere cu congelator, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu frigidere pentru
vin, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu aparate de cafea, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mașini de cafea, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu filtre electrice
de cafea, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu filtre electrice de cafea, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mașini de
cafea espresso, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mașini electrice de făcut cafea, de uz
casnic, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu autoclave (marmite electrice sub presiune),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu plăci
încălzitoare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de gătit, încălzit, răcit
și conservat, pentru alimente și băuturi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instalații
de uscare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tăvi termice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu tăvi termice electrice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu vitrine
frigorifice pentru mărfuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu chiuvete pentru spălat
vasele (altele decât obiecte de mobilier), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mașini
de gătit, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mașini electrice de gătit, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mașini
de gătit multifuncționale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mașini de gătit cu gaz
și electrice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mașini de gătit (de tipul cuptoarelor,
plitelor etc.), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu mașini de gătit sub presiune
de uz casnic (electrice), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu hote de extracție a
aerului folosite împreună cu mașinile de gătit,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu filtre
reglabile de grăsime cu deflectoare căptușite
(piese pentru hote de mașini de gătit), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vitrine, servicii
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de vânzare cu ridicata în legătură cu vitrine
pentru prezentare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu vitrine de prezentare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu vitrine
de expoziție, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilier metalic, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu mobilier de laborator,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mobilier de expunere, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mobilier pentru expunerea
produselor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cuiere de haine (mobilier), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu scaune
pentru baruri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mese (mobilier), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu tejghele (mese), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mese pentru
săli de mese, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mese din metal, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu mese de bucătărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tăvi nemetalice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu vitrine pentru expunerea mărfurilor,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu mobilier, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu tejghele (mobilier), servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu scaune înalte
(mobilier), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilier pentru cantine, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mobilier pentru
magazine, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilier din oțel, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu mobilier de bucătărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mobilă și mobilier, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu rafturi metalice (mobilier), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mobilier
expunere mărfuri (nemetalic), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu module mobile de
bar (mobilier), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu scaune, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu perne pentru scaune,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ustensile de bucătărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ustensile de bucătărie din
silicon, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ustensile de bucătărie, cu excepția furculițelor,
cuțitelor și lingurilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu furculițe pentru grătar,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
furculițe de servit, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu furculițe de servit paste, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu veselă,
altele decât cuțite, furculițe și linguri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu veselă,
altele decât furculițe, cuțite și linguri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole pentru

gătit și pentru servit masa, altele decât furculițe,
cuțite și linguri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu funduri de tăiat din oțel inoxidabil,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
oale de gătit, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suporturi pentru capace de oale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tigăi, servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tigăi neelectrice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu dispensere de șervețele pentru
față, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu căni de cafea, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu termosuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu termosuri pentru băuturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
platouri (veselă), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu tăvi (platouri de servit), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu platouri
cu capac pentru brânzeturi, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu tăvi de tacâmuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu tăvi
pentru prăjituri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu tăvi de servit, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu tăvi pentru desert,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
tăvi pentru servit masă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ustensile de menaj, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu ustensile
pentru copt, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ustensile de bucătărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu tocătoare din
lemn (ustensile), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ustensile de gătit, neelectrice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu grătare
(ustensile pentru gătit), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu spatule (ustensile de
bucătărie), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu veselă (ustensile de uz casnic),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suporturi pentru ustensile de bucătărie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu tăvi pentru
scurs, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu polonice de servit, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu farfurii, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu tăvi
metalice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu vitrine metalice pentru
magazine, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu unelte și ustensile
electrice de bucătărie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu mașini
de spălat pentru oale, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu mașini de
spălat, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu mașini de spălat vase,
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servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu mașini de spălat pahare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu mașini de spălat rufe, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu mașini de
spălat covoare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu mașini de spălat
pentru veselă, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu mașini de spălat
cu uscător, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu mașini de spălat
pentru tigăi, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu râșnițe de cafea
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu mixere electrice pentru
cafea, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu mașini pentru spălat
ustensile, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu ustensile electrice de
bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu mașini electrice
pentru prepararea de produse alimentare (de
bucătărie), altele decât cele de gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile
de tăiat de bucătărie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu furculițe,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu furculițe și linguri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu furculițe pentru friptură, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu furculițe
pentru melci, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu furculițe de salată,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu cuțite, furculițe și linguri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu furculițe de unică folosință, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu tacâmuri (cuțite, furculițe și linguri), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu tacâmuri pentru copii, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu blaturi
de lucru pentru laborator, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu tăvi
de laborator, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu vitrine frigorifice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu vitrine termice, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu vitrine
termice pentru alimente, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu vitrine
de expunere termice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu vitrine
termice pentru sectorul restaurației, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu vitrine frigorifice orizontale pentru alimente,

servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu lăzi și vitrine frigorifice pentru
înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu hote de aerisire, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu hote de evacuare (hote de bucătărie), servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu hote (hote de extracție, de uz casnic),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu hote pentru eliminarea fumului,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu hote pentru aparate de ventilare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu hote de ventilare pentru aburi,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu hote de ventilare pentru fum,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu hote de aerisire pentru laboratoare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu hote cu ventilator pentru cuptor,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu hote de extracție pentru aragazuri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu hote aspirante pentru mașini de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu hote pentru extragerea vaporilor
pentru aparate de gătit, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu filtre
pentru hotele de extracție a aerului, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu chiuvete de bucătărie cu blaturi de lucru
integrate, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu obiecte sanitare din oțel
inoxidabil, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu vase de gătit electrice
pentru scopuri industriale, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu oale
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu oale (încălzite electric),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu oale de gătit electrice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
oale electrice sub presiune, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu oale
electrice cu aburi pentru legume, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu oale electrice cu aburi pentru orez, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
tigăi electrice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu cuptoare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu cuptoare cu gaz, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu cuptoare
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu cuptoare pentru pizza,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu cuptoare de brutărie, servicii de
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vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu cuptoare pentru gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu frigidere,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu frigidere electrice, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu frigidere
cu congelator, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu frigidere pentru vin,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu aparate de cafea, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu mașini
de cafea, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu filtre electrice de cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu filtre electrice de cafea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu mașini de cafea espresso, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu mașini
electrice de făcut cafea, de uz casnic, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu autoclave (marmite electrice sub presiune),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu plăci încălzitoare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu instalații
de uscare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu tăvi termice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu tăvi termice electrice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu vitrine
frigorifice pentru mărfuri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu chiuvete
pentru spălat vasele (altele decât obiecte de
mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu mașini de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu mașini electrice de gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu mașini de gătit multifuncționale, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu mașini de gătit cu gaz și electrice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
mașini de gătit (de tipul cuptoarelor, plitelor etc.),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu mașini de gătit sub presiune
de uz casnic (electrice), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu hote de
extracție a aerului folosite împreună cu mașinile
de gătit, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu filtre reglabile de
grăsime cu deflectoare căptușite (piese pentru
hote de mașini de gătit), servicii de vânzare cu

amănuntul prin catalog în legătură cu vitrine,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu vitrine pentru prezentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu vitrine de prezentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu vitrine de
expoziție, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu mobilier metalic, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu mobilier de laborator, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu mobilier de
expunere, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu mobilier pentru expunerea
produselor, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu cuiere de haine
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu scaune pentru baruri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu mese (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu tejghele
(mese), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu mese pentru săli de mese,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu mese din metal, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu mese
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu tăvi nemetalice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu vitrine pentru expunerea mărfurilor,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu tejghele
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu scaune înalte (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu mobilier pentru cantine, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu mobilier pentru magazine, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu mobilier
din oțel, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu mobilier de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu mobilă și mobilier, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu rafturi metalice (mobilier), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu mobilier
expunere mărfuri (nemetalic), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu module
mobile de bar (mobilier), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu scaune,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu perne pentru scaune, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu ustensile de bucătărie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ustensile
de bucătărie din silicon, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ustensile
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de bucătărie, cu excepția furculițelor, cuțitelor
și lingurilor, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu furculițe pentru grătar,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu furculițe de servit, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu furculițe de servit paste, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu veselă,
altele decât cuțite, furculițe și linguri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu veselă, altele decât furculițe, cuțite și linguri,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu articole pentru gătit și pentru
servit masa, altele decât furculițe, cuțite și
linguri, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu funduri de tăiat din oțel
inoxidabil, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu oale de gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu suporturi pentru capace de oale, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu tigăi, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu tigăi neelectrice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
dispensere de șervețele pentru față, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
căni de cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu termosuri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu termosuri pentru băuturi, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu platouri
(veselă), servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu tăvi (platouri de servit),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu platouri cu capac pentru brânzeturi,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu tăvi de tacâmuri, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu tăvi pentru prăjituri, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu tăvi de
servit, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu tăvi pentru desert, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu tăvi pentru servit masă, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu ustensile
de menaj, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu ustensile pentru copt,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu ustensile de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu tocătoare din lemn (ustensile), servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură cu
ustensile de gătit, neelectrice, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu grătare
(ustensile pentru gătit), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu spatule
(ustensile de bucătărie), servicii de vânzare cu

amănuntul prin catalog în legătură cu veselă
(ustensile de uz casnic), servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu suporturi
pentru ustensile de bucătărie, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu tăvi
pentru scurs, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu polonice de servit,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu farfurii, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu pahare,
vase de băut și articole pentru baruri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tăvi metalice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vitrine metalice pentru
magazine, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu unelte și ustensile electrice
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mașini de spălat pentru
oale, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mașini de spălat, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mașini de spălat vase, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu mașini de spălat
pahare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mașini de spălat rufe, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mașini de spălat covoare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mașini de
spălat pentru veselă, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu mașini de spălat
cu uscător, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mașini de spălat pentru
tigăi, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu râșnițe de cafea electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mixere electrice pentru cafea, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mașini
pentru spălat ustensile, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ustensile
electrice de bucătărie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu mașini electrice
pentru prepararea de produse alimentare (de
bucătărie), altele decât cele de gătit, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu furculițe, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu furculițe și
linguri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu furculițe pentru friptură, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu furculițe pentru melci, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu furculițe de
salată, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cuțite, furculițe și linguri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
furculițe de unică folosință, servicii de vânzare
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cu amănuntul online în legătură cu tacâmuri
(cuțite, furculițe și linguri), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu tacâmuri pentru
copii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu blaturi de lucru pentru laborator,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu tăvi de laborator, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu vitrine
frigorifice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vitrine termice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu vitrine termice pentru alimente, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
vitrine de expunere termice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu vitrine termice
pentru sectorul restaurației, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu vitrine
frigorifice orizontale pentru alimente, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu lăzi
și vitrine frigorifice pentru înghețată, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu hote
de aerisire, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu hote de evacuare (hote
de bucătărie), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu hote (hote de extracție,
de uz casnic), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu hote pentru eliminarea
fumului, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu hote pentru aparate de ventilare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu hote de ventilare pentru aburi, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu hote de ventilare pentru fum, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
hote de aerisire pentru laboratoare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
hote cu ventilator pentru cuptor, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
hote de extracție pentru aragazuri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
hote aspirante pentru mașini de gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu hote
pentru extragerea vaporilor pentru aparate de
gătit, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu filtre pentru hotele de extracție
a aerului, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu chiuvete de bucătărie cu
blaturi de lucru integrate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu obiecte
sanitare din oțel inoxidabil, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu vase de
gătit electrice pentru scopuri industriale, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
oale electrice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu oale (încălzite electric),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu oale de gătit electrice, servicii de

vânzare cu amănuntul online în legătură cu oale
electrice sub presiune, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu oale electrice
cu aburi pentru legume, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu oale electrice
cu aburi pentru orez, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu tigăi electrice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu cuptoare, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cuptoare cu
gaz, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cuptoare electrice, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
cuptoare pentru pizza, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu cuptoare de
brutărie, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu cuptoare pentru gătit, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu frigidere, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu frigidere electrice, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu frigidere cu congelator, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu frigidere
pentru vin, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu aparate de cafea, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mașini de cafea, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu filtre electrice
de cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu filtre electrice de cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mașini de cafea espresso, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mașini electrice de făcut cafea, de uz casnic,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu autoclave (marmite electrice sub
presiune), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu plăci încălzitoare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu instalații de
uscare, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu tăvi termice, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu tăvi termice
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vitrine frigorifice pentru
mărfuri, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu chiuvete pentru spălat vasele
(altele decât obiecte de mobilier), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mașini de gătit, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mașini electrice de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
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legătură cu mașini de gătit multifuncționale,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mașini de gătit cu gaz și electrice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mașini de gătit (de tipul cuptoarelor,
plitelor etc.), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mașini de gătit sub
presiune de uz casnic (electrice), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
hote de extracție a aerului folosite împreună
cu mașinile de gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu filtre reglabile de
grăsime cu deflectoare căptușite (piese pentru
hote de mașini de gătit), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu vitrine,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu vitrine pentru prezentare, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu vitrine de prezentare, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu vitrine de
expoziție, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mobilier metalic, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mobilier de laborator, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mobilier
de expunere, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mobilier pentru expunerea
produselor, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu cuiere de haine (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu scaune pentru baruri, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu mese
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu tejghele (mese), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mese pentru săli de mese, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mese din
metal, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mese de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu tăvi
nemetalice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu vitrine pentru expunerea
mărfurilor, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mobilier, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu tejghele
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu scaune înalte (mobilier),
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu mobilier pentru cantine, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
mobilier pentru magazine, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu mobilier din
oțel, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mobilier de bucătărie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu mobilă și mobilier, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu rafturi metalice

(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mobilier expunere mărfuri
(nemetalic), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu module mobile de bar
(mobilier), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu scaune, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu perne pentru
scaune, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu ustensile de bucătărie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu ustensile de bucătărie din silicon, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ustensile de bucătărie, cu excepția furculițelor,
cuțitelor și lingurilor, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu furculițe pentru
grătar, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu furculițe de servit, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
furculițe de servit paste, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu veselă,
altele decât cuțite, furculițe și linguri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
veselă, altele decât furculițe, cuțite și linguri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu articole pentru gătit și pentru servit
masa, altele decât furculițe, cuțite și linguri,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu funduri de tăiat din oțel inoxidabil,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu oale de gătit, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu suporturi
pentru capace de oale, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu tigăi, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu tigăi
neelectrice, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu dispensere de șervețele
pentru față, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu căni de cafea, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu termosuri, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu termosuri pentru băuturi,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu platouri (veselă), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu tăvi (platouri
de servit), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu platouri cu capac pentru
brânzeturi, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu tăvi de tacâmuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu tăvi pentru prăjituri, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu tăvi de
servit, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu tăvi pentru desert, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tăvi pentru servit masă, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu ustensile
de menaj, servicii de vânzare cu amănuntul
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online în legătură cu ustensile pentru copt,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ustensile de bucătărie, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu tocătoare din lemn (ustensile), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
ustensile de gătit, neelectrice, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu grătare
(ustensile pentru gătit), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu spatule
(ustensile de bucătărie), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu veselă (ustensile
de uz casnic), servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu suporturi pentru ustensile
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu tăvi pentru scurs, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu polonice de servit, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu farfurii, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pahare, vase de băut și articole pentru baruri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu roboți industriali, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu roboți de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu feliatoare de brânză, electrice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mixere
de bucătărie, electrice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tocătoare electrice
de carne, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tocătoare de carne (satâre),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate pentru încălzire și uscare personală,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
filtre pentru uz industrial și casnic, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tocătoare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
roboți industriali, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu roboți de bucătărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu feliatoare
de brânză, electrice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mixere de bucătărie,
electrice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu tocătoare electrice de carne, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu tocătoare
de carne (satâre), servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate pentru încălzire
și uscare personală, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu filtre pentru uz industrial
și casnic, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu tocătoare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu roboți
industriali, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu roboți de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu feliatoare de brânză, electrice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog

în legătură cu mixere de bucătărie, electrice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu tocătoare electrice de carne,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu tocătoare de carne (satâre),
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu aparate pentru încălzire și uscare
personală, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu filtre pentru uz
industrial și casnic, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu tocătoare,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu roboți industriali, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu roboți de
bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu feliatoare de brânză,
electrice, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mixere de bucătărie, electrice,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu tocătoare electrice de carne, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
tocătoare de carne (satâre), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu aparate
pentru încălzire și uscare personală, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu filtre
pentru uz industrial și casnic, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu tocătoare.

───────
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(210) M 2022 01369
(151) 22/02/2022
(732) CLUBUL SPORTIV DE LA

ALPINISM LA TURISM VICOV
BUKOVINA, SOSEAUA
NATIONALA NR 54, JUDETUL
SUCEAVA, VICOVU DE JOS,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

BWT-UR BUCOVINA
WILD TOUR ULTRA RACE

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1017966 din data 28.06.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirii: BUCOVINA WILD TOUR ULTRA RACE.

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.07; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.04; 26.01.15; 26.01.18;
24.15.01

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

41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 01379
(151) 22/02/2022
(732) NOUSIAS FOOD S.R.L., STR.

PLOPILOR, NR. 27 B, SC. I,
AP. 17C, JUDETUL CLUJ, SAT
FLOREȘTI, COM. FLOREȘTI,
CLUJ, ROMANIA

(540)

GRECO street food

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.01.01

clase:
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
de restaurante fast-food, servicii de fast food la
pachet, servicii oferite de fast-fooduri, servicii de
mancare la pachet.

───────

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

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
802C), negru (Pantone Black C), maro
(Pantone 732 C)
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(210) M 2022 01394
(151) 22/02/2022
(732) INNERPRIDE BRANDING SRL,

STR. STRĂPUNGERE SILVESTRU
NR. 28, TRONSON 1, CAMERA 1,
BLOC CL 7, ETAJ 3, AP. 10, JUD.
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2,
ETAJ 1, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SOPRA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de servicii, și anume
servicii de comerț, servicii bancare, servicii de
furnizare a alimentelor și băuturilor, servicii
de înfrumusețare, servicii oferite de săli de
sport, servicii de divertisment pentru copii
oferite prin intermediul spațiilor de joacă,
servicii de divertisment, servicii în domeniul
telecomunicațiilor, permiţând clienţilor să vadă
şi să achizitioneze în mod convenabil aceste
servicii, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri,
respectiv: articole de îmbrăcăminte, articole
de încălțăminte, articole de acoperit capul,
accesorii vestimentare, accesorii de modă,
genți, umbrele, portofele, portcarduri, produse
cosmetice, produse de toaletă, parfumuri,
produse și articole pentru bebeluși și mame,
ochelari, ochelari de soare, lentile de contact,
jucării, jocuri, aparate de gimnastică și de sport,
vehicule, mobilă, veselă, articole decorative
pentru casă, grădină sau birou, materiale
de constructii, materiale pentru amenajat
casa, biroul sau grădina, covoare, perdele,
tapet, textile pentru casă, aparate și unelete

pentru întreținerea grădinii, produse electronice,
produse electrocasnice, laptopuri, calculatoare,
telefoane, produse audio, produse audio-
video, articole pentru fotografiat, cărți, ziare,
articole de papetărie, tutun, țigări, articole
pentru fumători, produse alimentare, băuturi
alcoolice și nealcoolice, produse și articole
pentru animale de companie, produse și articole
pentru curățenie, produse sanitare, instrumente
muzicale, bijuterii, ceasuri, produse pentru
iluminat, produse pentru instalații sanitare,
echipamente pentru instalații sanitare, (cu
excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
putand fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web, al aplicațiilor software sau al
emisiunilor de tip teleshopping, publicitate,
servicii de registru de cadouri, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru alte
afaceri), relaţii publice, promovarea vânzărilor
pentru terţi, promovarea bunurilor și serviciilor
pentru terți, organizarea de evenimente de
publicitate, marketing, închirierea de standuri de
vânzare.
36. Servicii imobiliare, afaceri imbiliare,
închirierea bunurilor imobiliare, management
imobiliar, închirierea birourilor (bunuri
imobiliare), închirieri de spații comerciale,
leasing și închirieri de spații comerciale,
închiriere de spațiu în centrele comerciale.
37. Construcții de clădiri.
41. Organizarea de spectacole cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea şi susţinerea de seminarii,
organizarea de concerte, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment furnizate de
galeriile de artă, servicii de discotecă, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, planificarea
de petreceri (divertisment), producţia de
spectacole, furnizarea de facilităţi sportive
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(instruire şi educaţie), producţii de teatru,
servicii de divertisment şi educaţie oferite prin
intermediul locurilor de joaca pentru copii,
organizarea de evenimente de divertisment,
educaționale, culturale sau sportive.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de bar, servicii de cafenea, servicii de
restaurant, servicii de restaurant cu autoservire,
servicii de catering, furnizare de alimente și
băuturi dintr-o rulotă mobilă, pensiuni pentru
animale, servicii de cazare temporară, închiriere
de săli pentru evenimente, închiriere de săli de
conferințe, închiriere de săli de expoziții, servicii
oferite de un hotel, servicii oferite de o pensiune.
44. Servicii de saloane de înfrumuseţare,
aranjamente florale, servicii oferite de centre
spa, servicii de îngrijire a animalelor de
companie.

───────

(210) M 2022 01417
(151) 23/02/2022
(732) DRAGOS SAFTA, STR.

CARARUIA NR. 33-35 SC.B
ET.8 AP.142-142BIS, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

SALUMERIA TRADIZIONE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.03; 26.01.04;
26.11.08; 08.05.25

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

29. Ulei de măsline, ulei de rapiță, ulei de
măsline extravirgin, ulei de susan, uleiuri de uz
alimentar, ulei de ardei iute, ulei de floarea-
soarelui comestibil, ulei de palmier, carne, carne
procesată, carne proaspătă, carne tocată, carne
afumată, carne conservată, carne congelată,
carne ambalată, carne preparată, carne feliată,
carne prăjită, carne uscată, carne sărată, carne
de vânat, carne de mânzat, carne de porc,
carne de vită, carne de pasăre, carne uscată
sfărâmată, carne de rață, carne proaspătă de
pasăre, carne de porc conservată, produse din
carne preparate, carne de vită feliată, carne
gătită, la borcan, carne gătită, la conservă,
pastramă din carne de vită, produse din carne
de miel, carne de rață gătită, carne de pasăre
congelată, chiftele din carne de pui, friptură de
carne de porc, chiftele din carne de vită, felii
de carne de oaie, conserve din carne de vânat,
cârnați din carne de pui, pastramă de porc,
pastramă de pui, pastramă, cârnați, carne de vită
sărată și conservată (corned beef).
35. Servicii de vânzare de alimente prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul pentru
uleiuri de uz alimentar, carne si produse din
carne, administrarea magazinelor, administrarea
afacerilor magazinelor de comerț cu amănuntul,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
uleiuri de uz alimentar, diverse tipuri de carne si
produse din carne, consiliere în afaceri privind
francizarea, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu uleiuri de uz alimentar, diverse
tipuri de carne si produse din carne, publicitate,
inclusiv publicitatea online pentru uleiuri de uz
alimentar, diverse tipuri de carne si produse din
carne, managementul afacerilor, administrarea
afacerilor magazinelor de comert cu amanuntul
in legatura cu uleiuri de uz alimentar, diverse
tipuri de carne si produse din carne, servicii
de informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii de marketing, publicitate şi promovare
in legatura cu uleiuri de uz alimentar, diverse
tipuri de carne si produse din carne, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amanuntul si/sau cu ridicata in legatura cu
uleiuri de uz alimentar, diverse tipuri de carne
si produse din carne, distribuire de materiale
publicitare, și anume, pliante, prospecte, broșuri,
mostre, în special pentru vânzările la distanță de
uleiuri de uz alimentar, diverse tipuri de carne
si produse din carne, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru

(591) Culori revendicate: verde (Hex
#335342)
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vânzarea cu amănuntul si ridicata de uleiuri de
uz alimentar, diverse tipuri de carne si produse
din carne, oferirea de informaţii comerciale şi
consiliere pentru consumatori în legatura cu
uleiuri de uz alimentar, diverse tipuri de carne si
produse din carne, furnizarea unui catalog online
cu informații despre uleiuri de uz alimentar,
diverse tipuri de carne si produse din carne,
servicii de intermediere comercială in legatura cu
uleiuri de uz alimentar, diverse tipuri de carne si
produse din carne, organizarea și coordonarea
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare
pentru vânzarea de uleiuri de uz alimentar,
diverse tipuri de carne si produse din carne,
servicii de agentii de import-export in legatura cu
uleiuri de uz alimentar, diverse tipuri de carne si
produse din carne.
39. Livrare de produse de băcănie, servicii de
livrare de uleiuri de uz alimentar, carne si
produse din carne, ambalare de diverse tipuri de
carne si produse din carne.

───────

(210) M 2022 01426
(151) 23/02/2022
(732) SC VANY CAR DAY S.R.L.,

STRADA CUTULUI NR. 70, JUD.
NEAMȚ, DUMBRAVA ROȘIE,
61718, NEAMȚ, ROMANIA

(540)

CAR CLINIC Vopsitorie
& Tinichigerie Auto

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 26.11.03; 26.11.07; 26.11.08;
26.11.09; 26.11.13; 18.01.07; 18.01.23

clase:
37. Servicii de tinichigerie, vopsire și lăcuire,
spălarea autovehiculelor, servicii mecanice,
servicii de reparare a motoarelor, servicii de
parcare cu valet pentru mașini, servicii de
întreținere a mașinilor-unelte, servicii de curățare
cu jeturi de apă.
39. Servicii de închiriere în legătură cu vehicule,
transporturi și depozitare, parcare și depozitare
de vehicule, transport, organizarea transportului.

───────

(210) M 2022 01461
(151) 24/02/2022
(732) DIV VIEW SELECT SRL, HIDEAGA

NR.5, JUD. MARAMURES, COD
POSTAL 437274, MARAMUREȘ,
ROMANIA

(540)

DIV LAVANDA

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

───────

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

3. Uleiuri esențiale si extracts aromatice,
produse de toaletă, preparate pentru
curățare și odorizante, produse cosmetice,
săpunuri cosmetice, creme cosmetice, spume
(cosmetice),  ulei  de  lavandă,  apă  de 
lavandă, ulei  de  lavandă de  uz  cosmetic, 
parfumuri, apă  florală,  aromatizanți  (uleiuri 
esențiale), arome  alimentare  (uleiuri 
esențiale),  arome alimentare  preparate  din 
uleiuri esențiale, arome pentru băuturi (uleiuri 
esențiale),  arome pentru  prăjituri  (uleiuri 
esențiale), creme pe bază de uleiuri esențiale 
pentru  aromaterapie, gel  de  levănțică, 
produse  de  parfumerie, uleiuri  esențiale, 
produse  aromatizante  pentru alimente,  sub 
formă  de  uleiuri  esențiale, preparate  pentru 
aromoterapie,  potențiator  de aromă  pentru 
alimente  (uleiuri  esențiale), uleiuri  esențiale 
amestecate,  uleiuri  esențiale pentru  uz 
personal, uleiuri esențiale pentru aromoterapie, 
uleiuri  esențiale  naturale,  uleiuri pentru 
parfumuri  și  esențe,  uleiuri  pentru  îngrijirea 
pielii (nemedicinale).
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(210) M 2022 01511
(151) 25/02/2022
(732) SC BIOTRIO TM SRL, STR.

MARTIR ION MIRON, NR.39,
JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA,
300290, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

BERT - not a sinner

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 27.05.19;
29.01.03; 29.01.08

(591) Culori revendicate: verde (Pantone
7744C), negru (HEX#2D2A29)

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

29. Brânză prelucrată.
───────

(210) M 2022 01533
(151) 28/02/2022
(732) DIRECT LEARNING S.R.L., STR.

14, NR. 30, CAMERA A, COMUNA
1 DECEMBRIE, JUD. ILFOV, 1
DECEMBRIE, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

AmSchool AMERICAN
ALTERNATIVE SCHOOL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.07.01; 26.11.12; 01.01.02

clase:
41. Servicii educaționale furnizate de școli,
servicii educative oferite de școli, servicii
de învățământ preșcolar, educație preșcolară,
servicii școlare, servicii educaționale pentru
copii, educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, organizarea de cursuri
școlare legate de sprijinul educațional,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de
cursuri educaționale, furnizare de servicii
educaționale pentru copii prin intermediul
grupurilor de joacă, coordonare de evenimente
educative, servicii educative și de instruire,
organizare de activități culturale pentru tabere
de vară, prestarea de servicii de divertisment
educativ pentru copii în centre after-school,
organizare de programe de instruire pentru
tineri, coordonare de cursuri de instruire, de
educație și de pregătire pentru tineri, furnizare
de centre de recreere, furnizare de centre
de pregătire pentru tineri, servicii ale centrelor
educative privind furnizarea de cursuri de
instruire, servicii furnizate de grădinițe (educație

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

BUTEANU, NR. 7, AP. 2, JUDEȚ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

AIO Architecture
Interiors. Outstanding.

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu

nr. OSIM 1017439/21.06.2022, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirilor:

„Architecture Interiors” şi „Outstanding”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 26.03.01

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

42. Servicii de arhitectură, servicii de design
interior, servicii de proiectare.

───────

sau divertisment), servicii specifice școlilor
(educație), servicii oferite de tabere de recreere,
servicii oferite de tabere de vară (divertisment
și educație), organizare de activități educative
pentru tabere de vară, organizare de excursii
pentru divertisment, organizare de activități de
recreere în grup, organizarea și susținerea de
târguri de educație, organizare și coordonare
de târguri în scopuri academice, furnizarea
educației, furnizarea de informații în materie
de educație, furnizare de pregătire, educație și
îndrumare, organizare de cursuri prin metode
de educație deschisă, servicii educaționale de
furnizare a cursurilor de educație, predarea de
limbi străine, organizarea de cursuri de limbi
străine, servicii de învățământ referitoare la limbi
străine, servicii școlare pentru predarea de limbi
străine, furnizare de școli și cursuri de limbi
străine, servicii de predare a limbii engleze.

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

(210) M 2022 01557
(151) 01/03/2022
(732) ARTVIS SRL, STR. IOAN
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(210) M 2022 01570
(151) 01/03/2022
(732) DREAMCHEF S.R.L., STR.

ȘTEFAN AUGUSTIN DOINAȘ, NR.
2B-2C, ET. 1, AP. 10, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400490, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

Dream Chef recipes
by Dragos Cristian

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.01.01; 11.01.01;
11.03.09

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
restaurant, servicii de catering.

───────

(210) M 2022 01573
(151) 04/04/2022
(732) VALENTIN LIXĂNDROIU,

ALEEA TRANDAFIRILOR NR.19,
BL.P1, ET.4, AP.19, JUDETUL
DAMBOVITA, TÂRGOVIȘTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL PROPERTY
FIRM, SPLAIUL INDEPENDENTEI
NR.3, BL.17, SC.1, ET.3, AP.7,
SECTOR 4, BUCURESTI, 041256,
ROMANIA

(540)

Cup Cana
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant și bar, servicii de
furnizare de
alimente și băuturi.

───────

(210) M 2022 01574
(151) 04/04/2022
(732) VALENTIN LIXĂNDROIU,

ALEEA TRANDAFIRILOR NR.19,
BL.P1, ET.4, AP.19, JUDETUL
DAMBOVITA, TÂRGOVIȘTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL PROPERTY
FIRM, SPLAIUL INDEPENDENTEI
NR.3, BL.17, SC.1, ET.3, AP.7,
SECTOR 4, BUCURESTI, 041256,
ROMANIA

(540)

Cap Cana
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant și bar, servicii de
furnizare de
alimente și băuturi.

───────
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(210) M 2022 01576
(151) 01/03/2022
(732) S.C. NOVA FOOD DISTRIBUTION

S.R.L., STR. BACIULUI, NR.4,
BL.9, SC.3, ET.5, AP.99, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIS, NR.15A,
BL.2, AP.13, CASUTA POSTALA
640, BRASOV, 500171, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

Norman the Dog
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Produse alimentare și hrană pentru animale,
alimente care conțin carne de pui pentru
hrănirea câinilor, alimente care conțin carne
de pui pentru hrănirea pisicilor, alimente care
conțin carne de vită pentru hrănirea câinilor,
alimente care conțin carne de vită pentru
hrănirea pisicilor, alimente care conțin ficat
pentru hrănirea câinilor, alimente care conțin ficat
pentru hrănirea pisicilor, alimente care conțin
fosfat pentru hrănirea animalelor, alimente cu
gust de carne de vită pentru hrănirea câinilor,
alimente cu gust de carne de vită pentru
hrănirea pisicilor, alimente cu gust de ficat pentru
hrănirea câinilor, alimente cu gust de ficat pentru
hrănirea pisicilor, alimente cu gust de pui pentru
hrănirea câinilor, alimente cu gust de pui pentru
hrănirea pisicilor, alimente la conservă pentru
animale, alimente pe bază de lapte pentru
animale, alimente pe bază de ovăz pentru
animale, alimente pentru animale care dau lapte,
alimente pentru animale de fermă, alimente
pentru animale marine, alimente pentru animale,
care conțin extracte din plante, alimente pentru
animale, pe bază de lapte, alimente pentru
căței, alimente pentru găini, alimente pentru
oi, alimente pentru păsări de curte, cereale
procesate pentru a fi consumate de animale,
băuturi pentru pisici, băuturi pentru câini, băuturi
pentru animale de companie, bulgări de sare
pentru animale, alimente pentru pisici, alimente
pentru pisici pe bază de sau care conțin pește,
alimente pentru viței, alimente sub formă de
inele pentru hrănirea câinilor, alimente sub formă
de inele pentru hrănirea pisicilor, amestecuri de
semințe sălbatice, amestecuri pentru îngrășarea
vitelor, făină de arahide pentru animale, turte de
arahide pentru animale, arpacaș pentru păsări,

biscuiți de ovăz pentru a fi consumați de animale,
biscuiți dulci pentru a fi consumați de animale,
biscuiți pentru animale, biscuiți pentru câini,
biscuiți pentru căței, biscuiți pentru pisici, biscuiți
preparați din cereale pentru animale, biscuiți
preparați din malț pentru animale, biscuiți sărați
pentru animale, borhoturi, grăunțe pentru păsări,
hrană cu gust de brânză pentru câini, hrană de
animale care constă în produse din semințe de
soia, hrană de animale care conține fân, hrană
de animale care conține fân uscat la aer, grăunțe
pentru hrana animalelor, germeni de grâu pentru
consum animal, făină pentru animale, făină din
semințe de in pentru consum animal, făină din
boabe de soia (hrană pentru animale), făină
de pește pentru consumul animal, făină de
ovăz pentru consum de către animale, fân
uscat balotat, fân, furaje pentru cai, substante
alimentare fortifiante pentru animale, fermenți
pentru consum animal, extracte din drojdie
pentru a fi consumate de animale, extracte de
malț pentru a fi consumate de către animale,
drojdie uscată activă pentru animale, drojdie
pentru nutreț de animale, delicatese pentru
păsări, comestibile, culturi conservate pe post
de hrană pentru animale, crevete în saramură
pentru hrană de pești, reziduuri din tratarea
grăunțelor de cereale, pentru hrana animalelor,
hrană de animale derivată din fân, hrană de
animale derivată din fân uscat la aer, hrană de
animale derivată din materie vegetală, hrană de
animale pentru înțărcarea animalelor, hrană de
animale sub formă de bucăți, hrană de animale
sub formă de granule, hrană de animale sub
formă de nuci, hrană la conservă care conține
carne pentru animale tinere, hrană la conservă
pentru câini, hrană la conservă pentru pisici,
hrană mixtă pentru animale, hrană pe bază de
cereale pentru animale, hrană pe bază de sos
de soia (hrană pentru animale), hrană pentru
animale de companie, hrană pentru animale
domestice, hrană pentru câini, hrană pentru câini
de curse, hrană pentru iepuri, hrană pentru pești,
hrană pentru peștii de acvariu, hrană pentru
peștișori aurii, hrană pentru porci, hrană pentru
păsări sălbatice, hrană pentru rozătoare, hrană
sintetică pentru animale, hrană sub formă de
articole de ronțăit pentru animale de companie,
făină de in (furaj), jucării comestibile pentru
câini, lapte artificial pentru utilizare ca hrană
pentru viței, lapte pentru utilizare ca aliment
pentru animale, lapte pentru utilizare ca aliment
pentru câini, lapte praf pentru animale, lapte praf
pentru animale de companie, lapte praf pentru
căței, lapte praf pentru hrana animalelor, lapte
praf pentru pisoi, leguminoase (alimente pentru
animale), lucernă uscată pentru animale, malț
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cu conținut de albumină pentru consumație la
animale (nu de uz medical), malț pentru animale,
mâncare din semințe de rapiță pentru consum
animal, mâncare pentru hamsteri, mălai pentru
a fi consumat de către animale, nisip pentru
găini, nutreț fortifiant pentru animale, nutreț
pentru îngrășarea vitelor, oase de mestecat
pentru câini, oase comestibile și sticksuri pentru
animale de casă, produse pentru îngrășarea
animalelor, înlocuitori de lapte pentru utilizare
ca alimente pentru animale, produse pentru
păsări ouătoare, hrană pentru păsări, prăjituri din
cereale pentru animale, prăjituri de ovăz pentru
a fi consumate de animale, preparate alimentare
pentru pisici, oase de ros digestibile pentru câini,
oase de sepie, oase de sepie (pentru păsări
de colivie), oase pentru câini, oase și batoane
de mestecat pentru animale domestice, obiecte
comestibile de mestecat pentru animale, făină de
orez (nutreț), orez natural utilizat ca furaj pentru
animale, os de sepie pentru păsări, ovăz pentru
a fi consumați de animale, ovăz procesat pentru
consum de către animale, oxid de calciu pentru
furaje, paie, paie (furaje), pastă de amidon
(hrană pentru animale), turte de porumbpentru
vite, porumb (procesat) pentru consum de
către animale, porumb pentru consum de către
animale, praf de semințe de ulei pentru animale,
preparate alimentare pentru câini, substanțe
de alimentare pentru albine, substanțe nutritive
(hrană) pentru pești, săruri minerale pentru
bovine, tablete de drojdie pentru a fi consumate
de animale, tărâțe de orez (hrană pentru
animale), preparate alimentare pentru albine,
preparate comestibile pentru cai, preparate din
cereale fiind hrană pentru animale, preparate
pentru animale de companie sub formă de
batoane de joacă, preparate pentru hrana
animalelor, produse alimentare măcinate pentru
animale, produse comestibile de mestecat
pentru animale domestice, produse comestibile
pentru animale, produse comestibile pentru
animale de companie, produse comestibile
pentru câini, produse comestibile pentru pisici,
produse din cereale pentru consum de către
animale, proteine de grâu pentru alimente
pentru animale, pulbere comestibilă din actinidia
polygama pentru pisici domestice, turte de
rapiță pentru vite, reziduuri de distilerie, hrană
pentru animale, reziduuri din tratarea malțului
pentru utilizare ca hrană de animale, roșcove
de chile (alimente pentru animale), semințe
de in comestibile, neprocesate, semințe de in
pentru consum animal, turte de oleaginoase,
urluială (hrană pentru animale), sare pentru vite,
alge pentru hrana animalelor, hrană comestibilă
pentru animale pentru masticat, pulbere de alge

pentru hrana animalelor, hrană la conservă care
constă din carne pentru animale tinere.

───────

(210) M 2022 01584
(151) 01/03/2022
(732) KAZ PRO CREATIVE S.R.L., STR.

DIMITRIE ONCIUL NR.21J, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
PORII NR. 152, SC. 3, AP. 96, JUD.
CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

K.A.Z. Flori Fete și Băieți

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.01.14;
26.01.18; 02.07.01; 02.07.23

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

35. Servicii de comerț (vânzare en gros sau
en detail) şi regruparea în avantajul terţilor
de produse sub formă de cadouri şi coşuri
cadou, aranjamente florale, alte cadouri sau
produse cadou, prezentarea acestora pentru
vânzare şi vânzarea prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv online prin intermediul unui
site web specializat sau platforme specializate
ori rețele sociale, astfel încât terții să le
cunoască şi să le achiziționeze comod, servicii
de vânzare cu amănuntul sau cu ridicata
de flori și de aranjamente florale, servicii de
evidență a cadourilor, publicitate, marketing și
vânzare prin toate mijloacele de comunicare
cunoscute sau care se vor dezvolta ulterior,
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inclusiv online, pe rețele de socializare sau prin
platforme media proprii sau terțe, realizarea de
reclame, anunțuri publicitare, prezentări audio/
video, promoții pentru aceste produse, furnizare
de informații, sfaturi comerciale şi servicii de
asistență comercială pentru consumatori, servicii
de comunicare cu ajutorul blogurilor și vlogurilor,
organizarea de expoziții de flori sau cadouri
în scopuri comerciale și publicitare, servicii de
agentii de import-export cu produse de tipul celor
sus-menționate, realizare de târguri și expoziții
virtuale online
cu scop comercial sau publicitar, servicii de
vânzare cu amănuntul de echipamente horticole,
servicii de vânzare cu ridicata de echipamente
horticole, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu decorațiuni festive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decorațiuni
festive, servicii oferite de lanț de magazine
şi magazine online, aranjarea vitrinelor pentru
magazine administrarea afacerilor în sistem
de franciză, servicii de franciză, în special
consultanță și asistență în înființarea sau
operarea de afacere în sistem de franciză,
asistență în administrarea afacerilor în sistem de
franciză.
43. Furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, furnizarea de spații pentru
evenimente și de spații pentru birouri
provizorii și pentru reuniuni, închiriere de săli
pentru evenimente sociale, închirierea clădirilor
transportabile organizare de recepții pentru nunți
(spațiu), închirierea de scaune, mese, feţe de
masă, sticlărie închirierea corturilor, închirierea
aparatelor de iluminat., închirieri de mobilier.
44. Aranjamentul florilor, servicii de închiriere
de flori, îngrijirea grădinii sau a straturilor de
flori, furnizare de informații privind identificarea
plantelor și a florilor în scopuri horticole,
servicii oferite de florării, servicii de aranjament
floral, servicii de închiriere de aranjamente
florale, confecționare de coroane (artă florală),
servicii de amenajare a aranjamentelor florale
pentru interiorul clădirilor, servicii de contractare
de închiriere de aranjamente florale, servicii
de horticultură, servicii pentru horticultură,
servicii de horticultură, grădinărit și amenajare
peisagistică, servicii de îngrijire de plante
(servicii de horticultură), grădinărit, cultivarea
plantelor.

───────

(210) M 2022 01611
(151) 02/03/2022
(732) UNIVERSITATEA DIN ORADEA,

STR. UNIVERSITĂŢII NR. 1,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA, 410087,
BIHOR, ROMANIA

(540)

UNIVERSITATEA DIN
ORADEA ROMÂNIA

În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1018519 din data 04.07.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirii: UNIVERSITATEA, ORADEA, ROMÂNIA.

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.01;
07.01.24; 24.15.13; 26.11.03; 05.05.20

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

41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment activități sportive și culturale.
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.

───────

(591) Culori revendicate: galben (Pantone
1225 C), albastru (Pantone 2757 C),
roșu, alb



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

97

(210) M 2022 01644
(151) 03/03/2022
(732) CLAUDIU NECŞULESCU, STR.

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

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL,
STR.ŞTEFAN NEGULESCU, NR.
6A, 011653, BUCUREȘTI, 011653,
ROMANIA

(540)

GĂBĂNAŞ PUR
TRANSILVAN DE JIDVEI

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 07.01.01; 26.11.11

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt
şi alte produse lactate, uleiuri şi grăsimi
alimentare, aranjamente din fructe procesate,
nuci, preparate, nuci glasate, nuci condimentate,
migdale, mărunţite, alune, preparate, fructe
cristalizate/fructe glazurate, chipsuri din fructe şi
legume, lichior de ouă non-alcoolic.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora,
băuturi pe bază de ceai, cafea, cacao şi lapte,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, gustări pe bază de
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, amestecuri de aluat nefermentat,
aluaturi proaspete şi congelate, dulciuri, biscuiţi/
fursecuri, ciocolată, pastă de migdale, îngheţată,
sorbeturi şi alte produse similare sub formă
de înghețată, comestibile, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată), preparate aromatice alimentare,
feluri de mâncare uscate prin îngheţare, feluri

de mâncare liofilizate, zahăr, miere, melasă,
lăptişor de matcă, seminţe procesate (pentru
asezonare).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, ciuperci şi trufe
proaspete, plante şi flori naturale, bulbi, puieţi
şi seminţe pentru plantare, animale vii, hrană şi
băuturi pentru animale, malţ.
32. Băuturi non-alcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor non-alcoolice.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
publicitate prin poştă, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, publicitate cu plata
per click, dezvoltarea de concepte publicitare,
scrierea de texte publicitare, publicarea de
texte publicitare, actualizarea materialelor
de publicitate, răspândirea materialelor
publicitare, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, asistenţă administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de propuneri (rfp), asistenţă în managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, întrebări privind
afacerile, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, servicii
de intermediere comercială, demonstraţii cu
produse, distribuirea de eşantioane, marketing,
servicii de lobby comercial, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, organizarea de târguri şi expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale
sau publicitare, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, servicii de comerţ și
regruparea în avantajul terților a produselor
cuprinse în clasele 29, 30, 31, 32 şi 33
(exceptând transportul acestora), prezentarea
acestora pentru vânzare prin toate mijloacele
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cunoscute, inclusiv online, servicii de agenţie de
import-export.

───────

(210) M 2022 01661
(151) 10/03/2022
(732) MARIUS ADRIAN POPA, BDUL

DECEBAL NR.14, BL S6, SC A, ET
3, AP 9, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STRADA GRIVIȚA NR. 37E, JUDEȚ
ILFOV, OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Antyno

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Activități publicitare, în special cu privire la
rețele de telematică și de telefonie, administrare
în materie de activități de marketing, afișare de
anunțuri publicitare pentru pentru terți, agenții de
publicitate, închiriere spațiu publicitar, închirierea
minutelor publicitare și a presei, campanii de
marketing, concepere de material publicitar,
creare de texte publicitare, derularea campaniilor
promoționale pentru întreprinderi comerciale,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de concepte de marketing, dezvoltare de
conceptii de publicitate, dezvoltare de planuri de
marketing, dezvoltare de strategii și concepte de
marketing, difuzarea de date privind publicitatea,
furnizare de informații publicitare, furnizare
de modele în scopuri publicitare, intermediere
publicitară, întocmire de reclame, management

promoțional pentru persoane celebre, marketing
afiliat, marketing comercial (în afară de
comercializare), marketing de baza de date,
marketing de produse și servicii pentru alte
persoane, marketing destinat unui anumit scop,
marketing digital, marketing direct, marketing
pe internet, marketing pentru evenimente,
marketing promoțional, organizare și plasare
de reclame, organizarea de publicitate, plasare
de reclame, plasarea de anunțuri publicitare
pentru terți, pregătire de campanii publicitare,
pregătire de documente publicitare, pregătire
de publicații publicitare, producție de clipuri
publicitare, producție de material publicitar
vizual, producție de materiale publicitare,
producție de reclame cinematografice, producție
de înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție de înregistrări audio în scopuri
publicitare, producție și distribuție de reclame
la radio și la televiziune, promovare a
vânzărilor de produse și servicii ale terților
prin evenimente promoționale, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, promovare
de bunuri și servicii ale terților prin intermediul
rețelelor de calculatoare și de comunicații,
promovare de evenimente speciale, promovare
de produse și servicii ale altor persoane prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul anunțurilor publicitare pe
pagini de internet, promovare de produse
și servicii ale terților prin intermediul unui
program preferențial pentru clienți, promovare
de produse și servicii ale terților prin programe
de carduri de reduceri, promovare de produse
și servicii ale terților printr-un program de
carduri cu premii de fidelitate, promovare de
produse și servicii pentru terți, promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comercială, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin internet, promovarea
serialelor (filme) pentru terți, promovarea
vânzării de servicii (în numele terților) prin
reclame publicitare, publicare de materiale
publicitare online, publicitate, publicitate de tip
pay-per-click (ppc), publicitate on-line într-o
rețea informatizată, publicitate online, publicitate
pentru bunurile și serviciile altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vizualizeze și
să compare în mod convenabil bunurile oferite
de respectivii comercianți, publicitate pentru site-
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urile web ale firmelor, publicitate pentru terți pe
internet, publicitate prin bannere, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi prin
internet, publicitate prin intermediul panourilor
electronice de afișare, publicitate și marketing,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate televizată, realizare de
material publicitar, realizare de înregistrări video
în scopuri publicitare, servicii de agenții de
modele, servicii de agenție de marketing,
servicii de agenții de modele în scopuri
publicitare, servicii de grafică publicitară, servicii
de marketing, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, servicii de
promovare, servicii de promovare comercială
prin mijloace audiovizuale, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate furnizate pe
internet, servicii de publicitate furnizate prin
intermediul unei baze de date, servicii de
publicitate pentru produse cosmetice, servicii de
publicitate pentru produse de parfumerie, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin canalele de comunicare, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
mijloacele de media socială, servicii de
publicitate și marketing online, servicii de
reclamă și publicitate.
38. Servicii de difuzare audio şi video, și anume,
furnizarea accesului prin telecomunicații la
fotografii, video și conținut audio cu divertisment
pentru adulți și teme aferente, toate furnizate
printr-un serviciu la cerere pe internet, servicii de
difuzare audio și video cu conținut audio și video
cu tematică pentru adulți, clasificat și etichetat,
difuzare în flux de material de divertisment
pentru adulți audio, vizual și audiovizual, pe
internet, furnizare de servicii de chat audio,
furnizare de camere de chat online pentru
rețelele sociale, furnizare de camere de chat
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizare de linii
de chat pe internet, furnizare de servicii de
comunicații online, furnizare de spații de chat
și forumuri pe internet, furnizarea de chartroom
pe internet, transmisie continuă (streaming) de
material video pe internet, transmisie continuă
(streaming) de materiale audio pe internet,
transmisie de podcasturi, transmisie de software
de divertisment interactiv, transmisie de sunet,
imagine și semnale de tip date, transmitere
de fișiere audio, video, multimedia și de date,
trimitere de mesaje prin intermediul unui site
web, furnizare de acces la site-uri pe internet
sau orice altă rețea de comunicații, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut audio
furnizat pe internet, furnizarea accesului de

telecomunicații la conținut video furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video și audio furnizat printr-un
serviciu online de video la cerere, furnizarea
accesului de telecomunicații la filme și programe
de televiziune, furnizat printr-un serviciu video la
cerere, furnizarea accesului de telecomunicații
la programe de televiziune furnizate printr-
un serviciu la cerere, furnizarea accesului la
conținut multimedia online, furnizarea accesului
la forumuri pe internet, furnizarea accesului
la portaluri de internet pentru terți, furnizarea
accesului la platforme de internet în scopul
schimbului de fotografii digitale, furnizarea
accesului la platforme pe internet, furnizarea
accesului la platforme sau portaluri pe internet,
furnizarea accesului la site-uri web pe internet,
furnizarea accesului la spații de chat pe
internet, furnizarea accesului la un portal de
internet care conține programe video la cerere,
furnizarea accesului la un portal de video-
sharing, furnizarea accesului la un site web
de discuții pe internet, furnizarea accesului
utilizatorilor la informații pe internet, furnizarea
accesului utilizatorilor la platforme pe internet,
închirieri de timpi de acces la site-uri web, servicii
de chatroom pentru rețele sociale, comunicare
electronică prin spații de chat, linii de chat
și forumuri pe internet, furnizarea de linii de
chat pe internet, schimb electronic de mesaje
prin linii de chat, spații de chat și forumuri pe
internet, furnizarea de camere de chat virtuale
prin intermediul mesajelor de text, furnizare
de conexiuni de telecomunicații pentru linii de
chat, furnizare de spații de chat online pentru
transmiterea de mesaje, comentarii și conținut
multimedia între utilizatori, furnizare de spații de
chat online și de buletine informative electronice
pentru transmisia de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, furnizare de camere chat online
pentru transmisia de mesaje intre utilizatori de
calculator si prin intermediul apelurilor telefonice
facilitate de o retea computerizata globala in
materie de fantezii erotice si pentru adulti.
41. Servicii de divertisment, şi anume,
furnizarea unui site web online cu informații
și materiale audio și video nedescărcabile în
domeniul divertismentului pentru adulți. furnizare
de studiouri audio sau video, producție audio
și video și fotografie, producție audio, video și
multimedia și fotografie, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări audio
și video, servicii de înregistrare audio și
video, servicii de înregistrări audio, de filme,
video și de televiziune, servicii de divertisment
pentru potrivirea utilizatorilor cu înregistrări
audio și video, servicii de divertisment, servicii
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de divertisment interactiv, divertisment on-line,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, divertisment în direct,
servicii de cluburi de noapte (divertisment),
furnizare de servicii de divertisment în club,
servicii de convorbiri telefonice în scop de
divertisment, furnizare de servicii de divertisment
prin intermediul filmelor video, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, furnizare de programe multimedia
de divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online.
42. Găzduirea unui site web care permite
utilizatorilor să vadă, să eticheteze și să
evalueze materiale cu tematică pentru adulți și
să comunice cu actorii din divertismentul pentru
adulți, servicii în domeniul calculatoarelor, şi
anume, crearea de comunități virtuale pentru ca
utilizatorii înregistrați să participe la discuții și să
se implice în rețele sociale.

───────

(210) M 2022 01667
(151) 04/03/2022
(732) DYPRIM WINE S.R.L., STR. AL.

I. CUZA, BL. I1, SC. D, ET. 4, AP.
61, JUDEȚ VASLUI, HUȘI, VASLUI,
ROMANIA

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

(540)

THE SIN OF Dracula
FETEASCĂ NEAGRĂ

RED DRY WINE
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1018098 din data 29.06.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: FETEASCĂ NEAGRĂ RED DRY WINE.

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 02.01.01; 02.01.23;
26.01.01; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.07

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

33. Vin.

(591) Culori revendicate: negru
(HEX#000000), roșu (HEX#d81f23),
roșu deschis (HEX#e7221e), maro
(HEX#bc8f5b), galben (HEX#f2ae41),
roșu inchis (HEX#e11f26)
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35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
in afaceri privind francizele administrarea
afacerii, servicii de comerț online și offline cu vin.

───────

(210) M 2022 01681
(151) 14/03/2022
(732) NAMASTAY ZEN RITUALS,

STRADA PLUTASILOR NUMARUL
41, CAMERA 2, BUCURESTI,
013421, ROMANIA

(540)

NAMASTAY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale.

───────

(210) M 2022 01689
(151) 07/03/2022
(732) VLAD-FLORIN MACOVEI, STR.

CRINILOR NR. 120, JUD. ILFOV,
SAT MERII PETCHII, ILFOV,
ROMANIA

(540)

AGROINTELIGENTA

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.04; 05.03.13;
05.03.16

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.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(591) Culori revendicate: albastru (RAL 
5002),roșu (HEX #F24500), galben 
(HEX#D6A300, HEX #D6D600), 
verde (HEX#74A000)

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
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(210) M 2022 01695
(151) 07/03/2022
(732) OMV PETROM MARKETING

S.R.L, CLADIREA INFINITY
ETAJ 1, OVAL B, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013329, ROMANIA

(540)

MOTORINA STANDARD
Standard EN 590 Motorină
Pentru condiții de iarnă B7

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei

nr.1018431/01.07.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv asupra

denumirii:"MOTORINA STANDARD Standard
EN 590 Motorină Pentru condiții de iarnă B7" .

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 01.15.17;
03.01.16; 03.01.24

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

4. Carburanţi şi combustibili pentru motoare.
35. Publicitate, consiliere întreprinderilor cu
privire la achiziționarea de bunuri de vânzare
prin intermediul magazinelor de proximitate,
stațiilor de service, ghișeelor de mâncare pentru
aducere, brutăriilor, cafenelelor, restaurantelor
și distribuitoarelor automate, gestionarea
sistemelor de loialitate, de stimulare sau
de promovare a clienților, sfaturi cu privire

la funcționarea brutăriilor, a gătitelor pentru
alimente, cafenelelor, restaurantelor, stațiilor
de service și a magazinelor, distribuție de
mărfuri pentru comerțul cu amănuntul, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la
stații de alimentare și magazine situate pe
stații de alimentare, servicii de magazine de
proximitate, distribuția de combustibil, petrol,
petrol, gaze și lubrifianți. servicii de analiză,
cercetare și informare a afacerilor, prognoză
economică, furnizarea de sfaturi, consultanță
și informații referitoare la serviciile menționate
anterior, incluse în această clasă. gestiunea
afacerilor comerciale, în special gestiunea
afacerilor comerciale pentru staţii de alimentare,
instalaţii de spălat şi rafinării, servicii de
contabilitate, prelucrare de date computerizate
și de gestionare a bazelor de date și servicii
de marketing în domeniul generării, transportului
și comercializării produselor petroliere, gazelor,
energiei petrochimice electrice și a altor produse
conexe, servicii de comerț cu: gaze naturale,
petrol, lichide de gaze naturale, gaz petrolier
lichefiat, produse pentru și de la alții, promovarea
vânzărilor pentru terţi şi anume emitere de
carduri de fidelitate, lucrări de birou, publicitate,
în special organizarea şi gestiunea afacerilor
comerciale pentru programe de fidelizare a
clienţilor, de premii şi de promoţii de vânzare,
promovarea vânzărilor pentru terţi, și 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, precum şi cu flori, gaz şi
materii prime minerale, apă fierbinte, ape
terapeutice şi minerale, 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

(591) Culori revendicate: galben, albastru, 
alb,roșu deschis, gri
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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,
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.

───────

S.R.L, STR. CORALILOR NR.
22, PETROM CITY, CLADIREA
INFINITY ETAJ 1, OVAL B,
SECTOR 1, BUCURESTI, 013329,
ROMANIA

(540)

MOTORINĂ EXTRA Standard
EN 590 Motorină aditivată
Pentru condiții de iarnă B7

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 01.15.17; 03.01.08;
03.01.16

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

4. Carburanti si combustibili pentru motoare.
35. Publicitate, consiliere întreprinderilor cu
privire la achiziționarea de bunuri de vânzare
prin intermediul magazinelor de proximitate,
stațiilor de service, ghișeelor de mâncare pentru
aducere, brutăriilor, cafenelelor, restaurantelor
și distribuitoarelor automate, gestionarea
sistemelor de loialitate, de stimulare sau
de promovare a clienților, sfaturi cu privire
la funcționarea brutăriilor, a gătitelor pentru
alimente, cafenelelor, restaurantelor, stațiilor
de service și a magazinelor, distribuție de

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

(210) M 2022 01697
(151) 07/03/2022
(732) OMV PETROM MARKETING
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mărfuri pentru comerțul cu amănuntul, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la
stații de alimentare și magazine situate pe
stații de alimentare, servicii de magazine de
proximitate, distribuția de combustibil, petrol,
petrol, gaze și lubrifianți. servicii de analiză,
cercetare și informare a afacerilor, prognoză
economică, furnizarea de sfaturi, consultanță
și informații referitoare la serviciile menționate
anterior, incluse în această clasă. gestiunea
afacerilor comerciale, în special gestiunea
afacerilor comerciale pentru staţii de alimentare,
instalaţii de spălat şi rafinării, servicii de
contabilitate, prelucrare de date computerizate
și de gestionare a bazelor de date și servicii
de marketing în domeniul generării, transportului
și comercializării produselor petroliere, gazelor,
energiei petrochimice electrice și a altor produse
conexe, servicii de comerț cu gazelor naturale,
petrolului, lichidelor de gaze naturale, gazului
petrolier lichefiat, produselor pentru și de la
alții, promovarea vânzărilor pentru terţi şi anume
emitere de carduri de fidelitate, lucrări de
birou, publicitate, în special organizarea şi
gestiunea afacerilor comerciale pentru programe
de fidelizare a clienţilor, de premii şi de promoţii
de vânzare, promovarea vânzărilor pentru terţi,
și 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, precum şi cu flori, gaz
şi materii prime minerale, apă fierbinte, ape
terapeutice şi minerale, 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,
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.

───────
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(210) M 2022 01706
(151) 08/03/2022
(732) ETURIA S.R.L., STR. 1

DECEMBRIE 1918, NR. 58,
JUDETUL NEAMT, PIATRA
NEAMȚ, NEAMȚ, ROMANIA

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

(540)

Together for
excellent journeys

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

9. Aplicație software pentru servicii de rețele
sociale prin internet, software descărcabil
sub formă de aplicație mobilă, software și
platforme digitale de telefonie, aplicații software,
aplicații software descărcabile, software pentru
planificare, software pentru comunicarea de
date, software interactiv pentru baze de date,
software de calculator pentru căutarea de
date, software de marketing pentru motoare
de căutare, software pentru managementul
relațiilor cu clienții (crm), software de calculator
descărcabil pentru gestionarea datelor, software
de calculator descărcabil pentru gestionarea
informațiilor, software pentru administrarea de
date și fișiere și pentru baze de date, software
care permite furnizarea de informații prin rețele
de comunicare, suporturi media înregistrate și
descărcabile, software de calculator, suporturi
media digitale sau analogice de înregistrare și
de stocare fără conținut, platforme de software
de calculator înregistrate sau descărcabile,
platforme de software colaborative (software),
platforme de software de calculator pentru rețele
sociale înregistrate sau descărcabile, platforme
de software de calculator înregistrat sau
descărcabil, platforme de editare colaborativă
în timp real (rtce) (software), software
pentru integrarea segmentelor de control
înregistrate sau descărcabile, software de
calculator pentru integrarea aplicațiilor și a
bazelor de dat, software, software educational,
softuri educative, software pentru mijloace de
comunicare și pentru publicare, software pentru
închirierea de spațiu publicitar pe site-uri web,

software pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web.
35. Servicii de publicitate privind industria
turismului, publicitate în domeniul turismului
și călătoriilor, publicitate, administrarea,
organizarea și managementul afacerilor, lucrări
de birou, promovare (publicitate) de călătorii,
servicii de marketing în domeniul călătoriilor,
publicitate în domeniul turismului și călătoriilor.
39. Organizarea de călătorii (transport), servicii
de turism (transport), rezervarea călătoriilor
prin intermediul agențiilor de turism, servicii
specifice agențiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de agenție de turism
pentru organizarea de vacanțe, servicii de
agenții de turism pentru călătorii de afaceri,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de
turism, respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
planificarea călătoriilor, rezervări pentru călătorii,
furnizarea de informații despre călătorii, servicii
de rezervări pentru călătorii, organizare de
călătorii de afaceri, organizare de călătorii cu
avionul, organizare de călătorii și croaziere,
organizare de călătorii cu autocarul, rezervări de
bilete pentru călătorii, organizare de călătorii de
vacanță, organizare de călătorii în străinătate,
organizare de transport și călătorii, rezervare de
locuri pentru călătorii, servicii de rezervări pentru
călătorii maritime, servicii de rezervări pentru
călătorii turistice, servicii de rezervări de circuite
turistice, servicii pentru realizarea rezervărilor
de călătorie, servicii de rezervări oferite de
agenții pentru tururi pentru vizitarea obiectivelor
turistice, transport aerian, servicii de transport
aerian, transportul călătorilor pe cale aeriană,
servicii de rezervare pentru transport aerian,
rezervare de locuri pentru transport aerian,
transport terestru, transport terestru de pasageri,
organizarea transportului terestru, maritim și
aerian, organizarea serviciilor de transport
terestru, maritim și aerian, transport maritim,
organizarea transporturilor rutiere, feroviare,
maritime și aeriene de persoane, servicii de ghizi
de turism, organizarea de excursii, organizare
de excursii, excursii de o zi și tururi de oraș,
organizare de excursii incluse în pachetele
de vacanță, servicii de vizitare a obiectivelor
turistice, ghid turistic și excursii, planificare și
organizare de tururi de oraș și de excursii
de o zi, organizare de circuite turistice cu
ghid, organizare de plimbări turistice cu ghid,
organizare de vizite turistice cu ghid, servicii
de organizare și ghidaj pentru circuite și vizite
turistice.
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41. Publicarea de cataloage cu informații
turistice, educație, instruire, divertisment,
activitați sportive și culturale, divertisment
interactiv, servicii de divertisment, organizare
de excursii pentru divertisment, organizare
de activități de divertisment, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare de convenții în scopuri de
divertisment, organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, organizarea de
prezentări în scopuri de divertisment, servicii
de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizarea de congrese în scopuri
culturale, organizare de tururi ghidate la
obiective culturale în scopuri educative,
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative.
42. Facilitarea accesului temporar la software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea
de informații, facilitarea accesului temporar
la software on-line nedescărcabil pentru
transmiterea de informații, facilitarea accesului
temporar la software on-line nedescărcabil
pentru transmiterea de date, facilitarea utilizării
temporare de software nedescărcabil on-line
pentru gestionarea de date, găzduirea site-urilor
informatice, găzduirea site-urilor de internet
(site-uri web), găzduire de site-uri web pentru
terți, găzduire de site-uri pentru dispozitive
mobile, găzduirea unui site web online pentru
crearea și găzduirea de micro site-uri web
pentru afaceri, creare, întreținere și găzduire
de site-uri web pentru alte persoane, design,
creare, găzduire și întreținere de site-uri web
pentru terți, găzduirea unui site pentru stocare
electronică de fotografii digitale și videoclipuri,
servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială,
cercetare industrială și proiectare industrială,
servicii de control al calității și de autentificare,
crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator, găzduire de platforme
pe internet, creare de platforme informatice
pentru terți, programare de software pentru
platforme de internet, găzduire de platforme
de comunicații pe internet, programare de
software pentru platforme de informații pe
internet, platformă ca serviciu (paas) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, dezvoltare software, programare și
implementare, punere la dispoziție temporară

de software informatic nedescărcabil, integrarea
programelor informatice, servicii de integrare
a sistemelor informatice, integrare de sisteme
informatice și rețele de calculatoare, servicii
de consultanță și informații despre integrarea
sistemelor informatice, dezvoltare de software,
întreținere de software, închirierea de software,
programare de software educativ, servicii de
găzduire, software ca și serviciu și închiriere
de software, elaborare și actualizare de
software informatic, dezvoltare de software-uri
multimedia interactive, dezvoltare de platforme
de calculatoare, găzduire de platforme de
comunicații pe internet, stocare de date online,
găzduire de facilități on-line pentru efectuarea
de discuții interactive, programare de software
educativ, programare de pagini web, programare
de software de calculator pentru citirea,
transmiterea și organizarea datelor.
43. Servicii de agenții de turism privind rezervări
de cazare, servicii de agenții de turism privind
spațiile de cazare, servicii de agenții de turism
pentru efectuarea de rezervări la hotel, servicii
ale agențiilor de turism pentru rezervarea
locurilor de cazare pentru vacanță, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară, rezervări de
hotel pentru terți, rezervări de camere pentru
călători, servicii prestate de agenții pentru
rezervări la hotel, servicii de rezervare de locuri
de cazare pentru vacanțe, servicii de alimentație
publică, servicii de cazare temporară, organizare
de cazare pentru turiști, servicii de cazare în
stațiuni turistice, rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, asigurare de spații de cazare
pentru turiști.

───────
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(210) M 2022 01713
(151) 08/03/2022
(732) SC OPEX INTEGRATED

SERVICES SRL, STR.
MEMORANDUMULUI NR. 89A,
AP. 2, CAMERA 2, JUDEȚ TIMIȘ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

OPEX INTEGRATED
SERVICES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

───────

(210) M 2022 01716
(151) 08/03/2022
(732) HOSPITALITY BRANDS S.R.L.,

BD. PACHE PROTOPOPESCU NR.
51, CAMERA 5, BIROUL NR. 1,
ETAJ 2, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CĂLĂRAȘILOR NR. 177, BL. 45, ET.
4, AP. 12, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SAL'TARE! gogoo
OSPĂTARUL TĂU VIRTUAL

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17; 27.05.24; 02.09.04

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

41. Educaţie, divertisment şi sport, activităţi de
divertisment, sportive şi culturale, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment.
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de informare privind
restaurantele, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servicii oferite de
baruri, servicii oferite de snack-baruri, servicii de
catering.

───────

(591) Culori  revendicate:  gri  (Pantone  445 
C),roșu (Pantone 7599 C)

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de marketing si promovare, regruparea în
avantajul terţilor de echipamente industriale,
scule de mana si scule profesionale, unelte
de masurat, piese de schimb si consumabile
pentru acestea, birotica si papetarie (exceptând
transportul lor), prezentarea acestor produse
pentru vânzare prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv on line prin intermediul unui
site web specializat, astfel încât terţii să le poate
vedea şi achiziţiona cat mai comod, furnizarea 
de  informaţii  şi  sfaturi  comerciale pentru 
consumatori  în  legătură  cu  produsele
mentionate, servicii de asistenţă comercială
pentru aceste produse, servicii de agenții de
import-export cu produse de tipul celor sus-
menţionate.
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(210) M 2022 01723
(151) 08/03/2022
(732) MOBISTIL FLOR SRL, SAT

CRÂNGENI, JUD. TELEORMAN,
COMUNA CRÂNGENI, 024015,
TELEORMAN, ROMANIA

(740) BRANDULESQ IP AGENCY SRL,
STR. SOCULUI, NR. 51D, SAT
PETREȘTI, COMUNA CORBEANCA,
JUDEȚUL ILFOV, CORBEANCA,
077067, ILFOV, ROMANIA

(540)

CASA NECIU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.05.16; 29.01.13; 26.11.02

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

20. Accesorii (nemetalice) pentru dulapuri,
accesorii de interior pentru garderobe, accesorii
pentru mobilier, care nu sunt din metal,
accesorii pentru dulapuri (nemetalice), articole
de organizare de dulap (piese de mobilier),
balansoare, bare pentru rafturi (mobilier), bare
pentru rafturi (nemetalice), baze pentru mese,
bănci (mobile), birouri, etajere pentru biblioteci,
canapele, canapele (care sunt extensibile),
birouri și mese, cadre cu rafturi, nu din
metal (mobilier), birouri (mobilier), canapele
extensibile, corpuri de birou independente,
corpuri de bucătărie, corpuri de dulapuri,
cotiere pentru mobilă, comode, comode
(mobilier), corpuri cu sertare pentru depozitare
(mobilier), dulăpioare, divane cu spații de
depozitare, dulapuri de haine, dulapuri de
depozitare, dulapuri de bucătărie, dulapuri
cu vitrină, dulapuri cu oglinzi, dulapuri cu
încuietoare (mobilier), dulapuri cu proprietăți
ignifuge, dulapuri din lemn, dulapuri de veselă
(mobilă), dulapuri metalice (mobilier), dulapuri
(mobilier), dulăpioare suspendate, dulapuri
pentru calculatoare (mobilier), dulapuri pentru
depozitarea articolelor, dulapuri pentru dormitor,

dulapuri pentru dosare de carton, dulapuri
pentru pantofi, dulapuri pentru haine, dulapuri
pentru papetărie (mobilier), dulapuri prevăzute
cu oglindă, dulapuri pentru vase (mobilă), fotolii,
fotolii rabatabile, etajere pentru încălțăminte,
extensii pentru mese, etajere pentru chiuvete,
etajere de birou, fețe pentru dulapuri, fișiere
(mobilier), elemente de mobilier, elemente de
separare individuale (mobilă), etajere, grilaje
din lemn, glisiere pentru sertare (nemetalice),
glisoare nemetalice pentru mobilă, măsuțe de
ceai, măsuțe auxiliare, măsuțe, mânere pentru
mobilă, din plastic, mânere nemetalice pentru
mobilier, măsuțe pentru computere, măsuțe de
toaletă, mese de lucru, mese de bucătărie,
mese de conferință, mese de scris, mese de
tapițare, mese de toaletă, mese de toaletă
(mobilier), mese, mese cu banchete, mese cu
înălțime reglabilă, mobilă și mobilier, mobilă stil
antic, reproducere, mese pliante, mese pentru
săli de mese, mese pentru grădină, mese
pentru computer, mese pentru birouri, mobilă
curbată, mobile de birou, rafturi de mobile,
mese (mobilier), mobilier din lemn, mobilier de
interior, mobilier de exterior, mobilier de grădină,
mobilier de bucătărie cu înălțime reglabilă,
mobilier de bucătărie, mobilier cu rafturi pentru
perete, mobilier capitonat, mobilier, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, mobilier metalic,
mobilier încastrat, mobilier încastrat pentru
bucătărie, mobilier încastrat pentru dormitor,
mobilier integrat, mobilier pentru cameră de zi,
mobilier din sticlă, mobilier din piele, mobilier
metalic de birou, mobilier pentru magazine,
mobilier pentru curte interioară, mobilier pentru
dormitor, mobilier transformabil, mobilier pentru
casă, birou și grădină, mobilier pentru computer,
mobilier pentru copii, noptiere, noptiere pentru
pat, oglinzi (sticlă argintată), organizatoare
pentru sertare, panouri de lemn pentru mobilier,
panouri de mobilier, panouri decorative din
lemn (mobilier), panouri despărțitoare (mobilier),
paturi, așternuturi, saltele și perne, paturi-
canapea, paravane mobile (mobilier), panouri
sub formă de mobilier, panouri separatoare,
paravane despărțitoare (mobilier), picioare de
masă, picioare de scaun, perne pentru scaune
ca piese de mobilier, picioare (nemetalice)
pentru mobilier, piese pentru sisteme de rafturi
(nemetalice), piese de mobilier nemetalice, piese
de mobilier, pereți despărțitori sub formă de
mobilier, rafturi, rafturi ca mobilier metalic,
protecții pentru mobilier, rafturi de depozitare
(mobilier), polițe, rafturi pentru birou (mobilier),
rafturi (mobilier) din lemn, rafturi metalice
(mobilier), rafturi de mobile, rafturi pliante,
rafturi suspendate pentru depozitare (mobilier),

(591) Culori revendicate: roșu (HEX 
#631034,HEX #7a0238, HEX 
#79053a), auriu(HEX #b09266), 
galben (HEX #f5f4e0,HEX #f5f2e0)
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rafturi utilizate ca piese de mobilier pentru
copii, scaune, scaune ca mobilier de birou,
scaune cu roți pivotante, scaune de birou,
scaune de conferință, scaune din metal, scaune
ergonomice, scaune pliante, scaune rabatabile,
scuturi pentru șemineu (mobilier), paravane de
protecție pentru șeminee , separatoare metalice
pentru rafturi (piese de mobilier), separatoare
pentru rafturi (nemetalice) sub formă de piese
de mobilier, separatoare pentru sertare, sertare
metalice (piese de mobilier), separatoare rafturi
(nemetalice), șifoniere, sofale, sertare (piese de
mobilier), seturi de piese (vândute împreună)
pentru asamblare articole de mobilier, suporturi
pentru oglindă, suporturi pentru cărți, umerașe
și cuiere pentru haine, suporturi pentru haine
(mobilier) și cârlige pentru îmbrăcăminte, măsuțe
de toaletă, tapițerie pentru scaune, taburete
pentru picioare, taburete mobile (mobilier),
suprafețe de lucru portabile (mobilier), taburete,
uși de mobile, uși de dulapuri, unități (mobilier),
uși din sticlă pentru mobilier, uși glisante
nemetalice pentru mobilier, uși din plastic pentru
mobilier, uși din metal pentru mobilier, unități
de colț (mobilier), unități de bucătărie, unități
de mobilier, vitrine, uși glisante pentru mobilier,
uși pentru mobilier, uși prefabricate din lemn
pentru mobilier, uși prefabricate din metal pentru
mobilier, uși rabatabile din metal (piese de
mobilier), uși rabatabile (nemetalice) piese de
mobilier, uși transparente din sticlă pentru
mobilier, cadre de paturi, cadre de pat metalice,
bare pentru paturi, cadre pentru saltele, paturi,
paturi ajustabile, paturi care includ și divane,
paturi pentru copii, paturi din lemn, paturi pliante,
paturi portabile, paturi supraetajate, saltele,
perne (tapițerie), perne pentru fotolii, perne,
saltele de dormit, tăblii de pat, oglinzi (mobilier),
oglinzi pentru dulapuri cu încuietoare, oglinzi de
baie, agățători pentru haine, cuiere de haine,
cuiere de haine (cârlige montate pe perete)
(nemetalice), mobilier baie, suporturi pentru
prosoape (mobilier), dulapuri pentru chiuvete,
dulapuri pentru baie.
35.  Prelucrare administrativă pentru comenzi
de achiziție, furnizare de informații cu
privire la vânzări comerciale, furnizare
de informații comerciale consumatorilor,
informare și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, prelucrare electronică a comenzilor,
prelucrare administrativă de comenzi de
marfă, prelucrare administrativă de comenzi de
achiziție plasate prin telefon sau calculator,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrare administrativă a
reclamațiilor în perioada de garanție, servicii

administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii de comenzi online computerizate, servicii
de comenzi online, servicii de consultanță
referitoare la achiziții de bunuri și servicii, servicii
de gestionare a vânzărilor, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mobilă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
mobilier.
40. Prelucrare mobilier, fabricare la comandă
de mobilier, fabricarea de mobilier pe
bază de comandă și specificații primite de
la terți, tâmplărie (producție la comandă),
tâmplărie (fabricare la comandă), tâmplărie,
conservarea lemnului, furnizare de informații
despre prelucrarea lemnului, ignifugare de
mobilier, informații privind tratarea materialelor,
lucrări în lemn, laminarea lemnului, servicii de
tâmplărie (fabricare de tâmplărie pe comandă),
tăierea și prelucrarea lemnului, tratamente
pentru conservarea lemnului (altele decât cele
de vopsire), tratarea lemnului cu substanțe de
conservare.

───────

(210) M 2022 01731
(151) 09/03/2022
(732) SKYNET PROJECT SRL, STRADA

COLINEI NR 20, BL C, AP 4, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400522,
CLUJ, ROMANIA

(540)

SKYNET PROJECT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.13

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

12. Vehicule si mijloace de transport aerian
───────
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(210) M 2022 01735
(151) 09/03/2022
(732) BARBUR IOAN, STR. CLUJULUI

NR. 65, JUD. CLUJ, TURDA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

MY XPERT CENTRUL DE
RADIOLOGIE DIGITALĂ
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform

DE RADIOLOGIE DIGITALĂ”.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.07.25

clase:
10. Aparate și instrumente medicale.
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2022 01740
(151) 09/03/2022
(732) ROTHMANS OF PALL MALL

LIMITED, ROUTE DE FRANCE 17,
BONCOURT, 2926, ELVEȚIA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR.17,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Rothmans CLASSIC
R SINCE 1890

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.01;
03.01.01; 26.11.12; 24.17.02

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din
tutun, înlocuitori de tutun (nu pentru uz
medical), ţigări de foi, trabucuri, brichete
pentru ţigări/ţigarete pentru fumători, brichete
pentru ţigări de foi pentru fumători, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

adresei înregistrată cu nr. OSIM 1018816 din
data 06.07.2022 solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: "CENTRUL

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

(591) Culori revendicate: alb, argintiu, 
negru,rosu
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(210) M 2022 01745
(151) 09/03/2022
(732) DOMENIUL BOGDAN S.A.,

STR. GRIGORE MORA, NR.
13, PARTER, BIROUL 2, AP.
1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE S.R.L., STR.
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

OMENIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vin, băuturi pe bază de vin.

───────

(210) M 2022 01769
(151) 10/03/2022
(732) S.C. HERBA RAPHAELI S.R.L,

STR. COMETEI NR.32, ET.1,
AP.5, SAT GIROC, JUDETUL
TIMIS, COMUNA GIROC, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) S.C. CONSTANTIN GHITA OFFICE
S.R.L, B-DUL TAKE IONESCU
NR.24-28, SC.B, AP.2, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300042, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Herba Raphaeli

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.05.21; 03.07.17

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

3. Uleiuri esențiale și extracte aromatice.
5. Ceaiuri din plante pentru uz medical, tincturi
de uz medical, unguente medicinale, produse
farmaceutice homeopate.
42. Creare și menținere de pagini (site-uri) web.

───────

(210) M 2022 01779
(151) 10/03/2022
(732) SC MLS INVEST TRADING SRL,

STRADA GEORGE CĂLINESCU,
NR. 13, ETAJ 4, AP. 4, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A, SC.1,
ET. 5, AP. 21, CAMERA 2, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

N NOODLING

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.01.05; 29.01.02; 29.01.06;
29.01.07; 29.01.08

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

16. Meniuri (tipărituri), broşuri (tipărituri), afişe,
(tipărituri) materiale de ambalare din carton şi
material plastic, suporturi pentru pahare din
hârtie sau carton, pungi din hârtie, carton sau

(591) Culori revendicate: gri, alb, negru,
galben, maro
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plastic, pixuri şi stilouri, creioane, jurnale şi
agende, suporturi publicitare tipărite, manual
de operaţiuni, manuale didactice, folii şi pungi
pentru ambalat şi împachetat.
39. Livrare de alimente si bauturi, ambalarea şi
depozitarea bunurilor.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de alimente și băuturi la pachet
(take-away), servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de restaurant
cu servire la pachet (take away), servicii de
restaurant fast-food, servicii de restaurante udon
si soba, servicii de bar, servicii de cafenea,
servicii de bufet, servicii de cantina, servicii de
catering care constau in furnizarea de produse
alimentare si bauturi, servicii de bufet pentru
gustari (snack-bar).

───────

(210) M 2022 01790
(151) 11/03/2022
(732) PLATON OVIDIU MIHAI, CALEA

(540)

Platon

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

16. Materiale și mijloace pentru decorare și artă
pentru artiști, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton și machete arhitectonice, produse de
imprimerie, papetărie și rechizite școlare.
21. Statui, figurine, plăci și obiecte de artă din
materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă.

───────

(210) M 2022 01792
(151) 11/03/2022
(732) PE MALUL BEGAI SRL, STR.

EMANOIL GOJDU NR. 7, AP. 4,
JUD. TIMIȘ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

COFFEE PROJEKT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora.

───────

(210) M 2022 01803
(151) 11/03/2022
(732) GABRIEL-ALEXANDRU

HERDEAN, ȘOS. COLENTINA NR.
26, BL. 64, SC. A1, ET. 9, AP. 33,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021181,
ROMANIA
LOREDANA-MARIA BURACHU,
STR. BREBU NR. 2, BL. T10,
SC. 1, ET. 3, AP. 17, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Papila TASTE BUDDIES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

43. Servicii de alimentație publică, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,

MOLDOVEI NR. 35, JUD. BACĂU,
BACĂU, 600094, ROMANIA
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pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), servicii oferite de
restaurante de delicatese, servicii ale barurilor,
servicii constând în furnizarea de băuturi, servicii
de baruri de sucuri de fructe, servicii de
mâncare la pachet, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servire de băuturi
alcoolice, servire de alimente și băuturi, servicii
de restaurante care servesc ramen, servicii de
restaurant cu servire la pachet.

───────

(210) M 2022 01814
(151) 14/03/2022
(732) CARREFOUR ROMANIA S.A.,

STR. GARA HERĂSTRĂU NR. 4C,
GREEN COURT BUCHAREST,
CLĂDIREA B, ET. 4-7, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) ROMINVENT SA, STR. ERMIL
PANGRATTI, NR. 35, ET. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

GRĂDINA NOASTRĂ
DOMENIU CU TRADIŢIE

BUNĂTĂŢI BINE CRESCUTE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 26.01.01; 05.09.24;
29.01.15

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

29. Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi coapte, gemuri, compoturi, uleiuri şi
grăsimi alimentare.
31. Produse agricole, horticole brute şi
neprocesate, grăunţe şi seminţe brute şi
neprocesate, fructe şi legume proaspete, ierburi
proaspete, plante şi flori naturale, bulbi, puieţi şi
seminţe pentru plantare.
35. Studii de marketing, publicitate online pe
o reţea de calculatoare, sondaje de opinie,
publicarea de texte publicitare, publicitate radio,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, marketing cu public
ţintă, publicitate prin televiziune, publicitate,
producţia de clipuri publicitare, postarea de
afişe publicitare, inchirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), servicii de relaţii media,
servicii de comunicaţii corporative, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, indexare web
pentru scopuri comerciale sau publicitare.
39. Ambalarea bunurilor.

───────

(210) M 2022 01816
(151) 14/03/2022
(732) LITHOKRAFT ROMANIA SRL,

STR. VIRGIL MADGEARU, NR. 14,
AP. 12, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Lithokraft Putere pentru plante
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
științe și fotografie, precum și în agricultură,
horticultura și silvicultură, rășini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziții pentru stingerea și prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea și lipirea
metalelor, substanțe pentru tăbăcirea pieilor
și a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri și alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrășăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie și
științe.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară și de înfrumusețare pentru

(591) Culori revendicate: galben, verde închis,
alb, roşu, bej, portocaliu, negru, verde
deschis
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persoane și animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2022 01825
(151) 14/03/2022
(732) HIGIENE LACROIX SRL, STR.

PIATA TEATRULUI NR. 3, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

KleaniQ brilliant solutions

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(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 sbstanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 01827
(151) 14/03/2022
(732) FABRICAT LA NOI S.R.L., STR.

MUNTENIMII NR.2, BL.591, SC.B,
ET.1, AP.4, JUDETUL IASI, IAŞI,
IAȘI, 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)

FABRICAT la noi

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.01.01; 02.01.30

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

35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor alimentare, carne și preparate din
carne, produse lactate, produse de panificaţie,
produse de cofetărie și dulciuri, băuturi alcoolice
și nealcoolice, din producţie proprie şi a
unor terţi (cu excepţia transportului lor) pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
servicii de agnetii de import-export, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare.

───────
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S.R.L, STR. CORALILOR NR.
22, SECTOR 1, PETROM CITY,
CLADIREA INFINITY ETAJ 1,
OVAL B, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MOTORINA EXTRA B7
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1018433/01.07.2022, solicitantul

nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: “MOTORINA EXTRA B7”.

(531) Clasificare Viena:
03.01.08; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

(210) M 2022 01830
(151) 14/03/2022
(732) OMV PETROM MARKETING

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

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

stațiilor de service, ghișeelor de mâncare pentru
aducere, brutăriilor, cafenelelor, restaurantelor
și distribuitoarelor automate, gestionarea
sistemelor de loialitate, de stimulare sau de
promovare a clienților, furnizarea de sfaturi
comerciale cu privire la funcționarea brutăriilor,
a gătitelor pentru alimente, cafenelelor,
restaurantelor, stațiilor de service și a
magazinelor, distribuție de mărfuri pentru
comerțul cu amănuntul, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la stații de alimentare și
magazine situate pe stații de alimentare, servicii
de magazine de proximitate, servicii de analiză,
cercetare și informare a afacerilor, prognoză
economică, furnizarea de sfaturi comerciale,
consultanță și informații comerciale referitoare
la serviciile menționate anterior, gestiunea
afacerilor comerciale, în special gestiunea
afacerilor comerciale pentru staţii de alimentare,
instalaţii de spălat şi rafinării, servicii de
contabilitate, prelucrare de date computerizate
și de gestionare a bazelor de date și servicii
de marketing în domeniul generării, transportului
și comercializării produselor petroliere, gazelor,
energiei petrochimice electrice și a altor produse
conexe, servicii de comerț gazelor naturale,
petrolului, lichidelor de gaze naturale, gazului
petrolier lichefiat, produselor pentru și de la
alții, promovarea vânzărilor pentru terţi şi anume
emitere de carduri de fidelitate, lucrări de
birou, publicitate, în special organizarea şi
gestiunea afacerilor comerciale pentru programe
de fidelizare a clienţilor, de premii şi de promoţii
de vânzare, promovarea vânzărilor pentru terţi,
și 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, precum şi cu flori, gaz
şi materii prime minerale, apă fierbinte, ape
terapeutice şi minerale, 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

4. Carburanti si combustibili pentru motoare.
35. Publicitate,  consiliere  întreprinderilor  cu 
privire  la  achiziționarea  debunuri  de  vânzare
prin  intermediul  magazinelor   de   proximitate,
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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,
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.
39. Distribuția de combustibil, petrol, petrol, gaze
și lubrifianți.

───────

(210) M 2022 01834
(151) 14/03/2022
(732) EDUARD MIHAI CUCU, STR.

PARTENIE COSMA NR.15, AP.18,
JUD. SIBIU, SIBIU, 550424, SIBIU,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L., STR.
SÂRGUINŢEI NR. 39, AP.12, JUD.
MUREȘ, TÂRGU MUREȘ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

ELPI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.07.08; 05.03.13;
05.03.20

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

28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
mobilier de jucarie, mese multifunctionale pentru
copii (jucarii), seturi de masa de jucarie,
jucarii de lemn, jucarii, jucarii modulare, jucarii
inteligente, jucarii de construit, seturi de jucarii,
jucarii din lemn, jucarii pentru copii, elemente
de constructii (jucarii), jucarii adaptate pentru
activitati educative, jucarii sub forma de puzzle-
uri, jucarii puse in vânzare sub forma de
seturi, ceasornice si ceasuri de jucarie, seturi
de bucatarie de jucarie, machete de teatru de
jucarie sub forma de seturi de teatru pentru copii,
accesorii de mobilier pentru papusi, articole
de joaca educative, blocuri de constructie de
jucarie din lemn, echipamente din lemn pentru
terenuri de joaca, cercuri pentru sport, cercuri
pentru gimnastica ritmica, jocuri cu cercuri,
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camere de papusi, paturi de papusi, mobila
pentru casute de papusi, casute pentru papusi,
jocuri, jucării din lemn, cărucioare de jucărie,
jucării, jocuri si articole de joacă, jucării, vehicule
(jucării), jucării modulare, jucării antistres, jucării
muzicale, căsute de jucărie, mobilier de jucărie,
jucării electronice teleghidate, măsti de jucărie,
telefoane de jucărie, jucării din tesături, jucării
din pânză, machete auto (jucării), ceasuri de
jucărie, jucării cu telecomandă, figurine de
jucărie, masini de jucărie, aeronave de jucărie,
jucării electronice didactice, jucării actionate
mecanic, jucării cu baterii, jucării pentru cadă,
unelte de jucărie, jucării pentru copii, jucării
pentru bebelusi, magazine de jucărie, castele de
jucărie, jucării de construit, tuneluri de jucărie,
garaje de jucărie, seturi de jucării, puzzle-uri
(jucării), jucării de plus, jucării din cauciuc, căluti-
balansoar (jucării), jucarii pentru sugari, titireze
ca jucării, jucării de lemn, jucării de exterior,
jucării mobile de agătat pentru pătut (jucării),
jucării electrice de actiune, vehicule de jucărie
electronice, jucării pentru copii mici, elemente
de constructii (jucării), jucării comercializate la
set, instrumente muzicale de jucărie, echipament
sportiv de jucărie, jucării de actiune electronice,
personaje de jucărie fantastice, jucării din plus
inteligente, case de jucărie modulare, jucării din
plastic pentru baie, vehicule de jucărie pentru
copii, vehicule de jucărie pentru călărit, jucării
pentru cărucioare de copii, vehicule de jucărie cu
scaune, seturi de constructie de jucărie, jucării
adaptate pentru activităti educative, triciclete
pentru copii mici (jucării), jucării de actiune
cu baterii, vehicule de jucărie electronice
teleghidate, seturi de jucărie pentru grădinărit,
jucării cu cheită (din plastic), pomi de crăciun
de jucărie, vehicule de jucărie cu telecomandă,
seturi de cusut de jucărie, masini de jucărie cu
pedale, seturi de bucătărie de jucărie, jucării
robot care se transformă, jucării pentru groapa
cu nisip, jucării pentru lada cu nisip, haine
pentru figurine de jucărie, globuri cu zăpadă
de jucărie, jucării gonflabile din cauciuc subtire,
mori de vânt de jucărie, aparate de exercitii
de jucărie, articole de îmbrăcăminte pentru
jucării, servicii de ceai de jucărie, personaje
de jucărie din plastic, personaje de jucărie
din cauciuc, mese multifunctionale pentru copii
(jucării), covorase de joacă destinate utilizării cu
masini de jucărie (jucării), vehicule de jucărie
electronice inteligente, covoare de joacă puzzle
(jucării), jucării sub formă de puzzle-uri, jucării-
centru de activităti pentru copii, jucării actionate
prin învârtirea unei cheite, jucării cu activităti
multiple pentru bebelusi, cuburi de construit
magnetice fiind jucării, jucării de constructii din

mai multe părti, seturi de jucării cu unelte de
tâmplărie, blocuri de constructie de jucărie din
lemn, seturi de machete de trenulete de jucărie,
piese de jucărie pentru învătat alfabetul braille,
machete de motoare pentru automobile, de
jucărie, fotolii puf sub formă de animale (jucării),
jucării puse în vânzare sub formă de seturi,
cuburi de constructii care pot fi îmbinate (jucării),
machete de teatru de jucărie sub formă de
seturi de teatru pentru copii, decoruri de jucărie
pentru jocuri cu figurine reprezentând eroi de
actiune, seturi de piese (vândute în întregime)
pentru constructia machetelor de jucărie, locuri
de joacă, corturi de joacă, mingi de joacă,
articole de joacă educative, triciclete (articole
de joacă), sănii (articole de joacă), tobogane
(articole de joacă), bile pentru locuri de joacă,
corturi de joacă pentru interior, echipamente
pentru terenuri de joacă, structuri de joacă pentru
copii, cutii pentru accesorii de joacă, saltele de
joacă pentru bebelusi, balansoare (echipamente
pentru teren de joacă), cadre de cătărat (articole
pentru joacă), machete de masini (articole de
joacă), tobogane (echipamente pentru spatii
de joacă), pistoale de apă (articole de joacă),
seturi de tren (articole de joacă), seturi pentru
magicieni (articole pentru joacă), sănii pentru
zăpadă (articole de joacă), aparate de joacă
pentru interior pentru copii, structuri de cătărat
pentru terenuri de joacă, echipamente din plastic
pentru terenuri de joacă, echipamente din metal
pentru terenuri de joacă, piscine gonflabile
de înot (articole de joacă), echipamente din
lemn pentru terenuri de joacă, echipament de
locuri de joacă pentru copii, seturi de joacă cu
masinute de jucărie, seturi de joacă cu figurine
de jucărie, aparate pentru cătărat (echipamente
pentru terenuri de joacă), vehicule de transport
pentru copii (articole de joacă), tobogane pentru
cătărat (aparate de joacă pentru copii), aparate
de joacă folosite în cresele de copii, aparate
pentru parcuri de distractii si terenuri de joacă,
machete în miniatură de masini (jucării sau
articole de joacă), puzzle-uri, puzzle-uri cub,
puzzle-uri mozaic, puzzle-uri de manipulat,
puzzle-uri logice de manipulat, jocuri electronice
educative pentru copii, jocuri electronice cu
caracter educational, aparate de jocuri electrice
educationale pentru copii, păpusi, îmbrăcăminte
de păpusi, cărucioare pentru păpusi, case de
păpusi, căsute pentru păpusi, accesorii pentru
păpusi, păpusi de crăciun, mobilă pentru căsute
de păpusi, accesorii de mobilier pentru păpusi,
păpusi de plus, seturi de păpusi, leagăne pentru
bebelusi, scaune de leagăn pentru bebelusi,
jocuri pentru facilitarea dezvoltării bebelusilor,
zornăitoare pentru bebelusi care contin inele de
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dentitie, aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de crăciun, echipamente pentru sport si exercitii
fizice, decoratii festive, cadouri surpriză pentru
invitatii la petreceri si pomi de crăciun artificiali.
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou, servicii
de vânzare cu amanuntul referitoare la vânzarea
de mobilier, servicii de vânzare cu ridicata in
legatura cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu amanuntul in legatura cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu ridicata
in legatura cu jucarii, servicii de vânzare cu
amanuntul in legatura cu jucarii, servicii de
vânzare cu amanuntul online referitoare la
jucarii, servicii de vânzare cu ridicata in legatura
cu mobilier pentru copii, servicii de vânzare
cu amanuntul in legatura cu mobilier pentru
copii, servicii de vânzare cu ridicata in legatura
cu jocuri, servicii de vânzare cu amanuntul
in legatura cu jocuri, organizare de tranzactii
comerciale pentru alte persoane prin intermediul
shop-urilor online, furnizarea unei piete online
pentru cumparatorii si vânzatorii de bunuri si
servicii, servicii de vânzare cu ridicata in legatura
cu materiale educationale, servicii de vânzare cu
amanuntul in legatura cu materiale educationale,
servicii furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de vânzare cu amănuntul de cărucioare
pentru copii, servicii de vânzare scaune de
siguranta pentru copii, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentatiei,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
delicatese, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vânzarea de cutii de cosmetice
pe bază de abonament, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu veselă
in special pentru copii, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu încăltăminte, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu genti, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la articole
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale textile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu suplimente alimentare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu ridicata în

legătură cu materiale educationale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu decoratiuni
festive, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu decoratiuni festive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale textile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de toaletă, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la genti, genti
pentru copii si marsupii pentru copii, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la articole de voiaj, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru haine,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente de igienă pentru copii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin postă pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la materiale textile pentru casă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse lactate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse lactate, servicii de vanzare
dispozitive de monitorizare si supraveghere a
bebelusilor, servicii de vanzare cântare pentru
bebelusi, servicii de vanzare scutece, alimente si
lapte praf, servicii de vanzare articole, dispozitive
si aparate pentru alăptarea bebelusilor, suzete,
tetine, biberoane, dispozitive pentru masaj
gingival pentru bebelusi, servicii de vanzare
scaune pentru bebelusi, premergătoare, perne,
cosuri pentru bebelusi, tarcuri, leagane electrice,
paturi portabile, patuturi, musamale, servicii de
vanzare mobilier pentru bebelusi, scaune de
masa pentru copii, scaune de baie, mobilier
pentru copii, servicii de vanzare cădite pentru
bebelusi, căzi de baie pentru bebelusi, perii
pentru curătarea biberoanelor pentru bebelusi,
căni de tranzitie pentru bebelusi si copii,
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suporturi pentru căzi de baie, pături pentru
bebelusi, lenjerie de pat pentru bebelusi, săculeti
de dormit pentru bebelusi, saci de dormit pentru
copii, prosoape (materiale textile) folosite pentru
bebelusi, materiale textile pentru copii, servicii
de vanzare pentru articole de imbracaminte si
incaltaminte pentru copii.

───────

(210) M 2022 01845
(151) 15/03/2022
(732) IRIS ADVISER SRL, STR. FABRICII

NR. 5, BLOC B5, SCARA 1, ETAJ
3, APT. 8, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, B-DUL
CONSTANTIN BRANCUSI NR. 73-79A,
ETAJ 2, APT. 205, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

IRIS DÉLICE
RAFFINEMENT ET PLAISIR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

30. Produse de patiserie, produse de cofetărie,
prăjituri, înghetată.
43. Servicii de alimentatie publică, servicii de
cofetărie.

───────

(210) M 2022 01846
(151) 16/03/2022
(732) DIANA S.R.L, STR. CALEA LUI

TRAIAN NR. 227, JUD. VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, VALCEA,
ROMANIA

(540)

uno

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08

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

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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(591) Culori revendicate: roșu (HEX 
#ec1c24),galben (HEX #fff100), 
negru (HEX231f20), alb (HEX #ffffff)

(591) Culori revendicate: roșu (HEX 
#76120a,HEX #a17473)
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(210) M 2022 01852
(151) 15/03/2022
(732) TRAINING FOR VALHALLA SRL,

DRM. JILAVEI NR. 70, LOT 151,
CAMERA 1, BLOC 2, SCARA
A, ETAJ 7, APARTAMENT 70,
SECTOR 4, BUCURESTI, 014034,
ROMANIA

(540)

TRAINING 4 VALHALLA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
13. Arme de foc, muniții și proiectile, explozivi,
focuri de artificii.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 01862
(151) 15/03/2022
(732) ELIXIR BEAUTY CLINIC S.R.L.,

BULEVARDUL CAROL I NR. 35,
BLOC 35, SCARA C, AP. 1, JUD.
MEHEDINȚI, DROBETA-TURNU
SEVERIN, MEHEDINȚI, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, ȘOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021608,
ROMANIA

(540)

ELIXIR CLINIC

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03; 26.11.07; 26.11.08

clase:
41. Consiliere în materie de pregătire medicală
(instuire), consultanță în domeniul formării și
perfecționării, consultanță legată de formarea în
materie de competențe profesionale, coordonare
de ateliere de pregătire profesională, coordonare
de cursuri de formare profesională, coordonare
de cursuri de instruire în domeniul științei,
coordonare de cursuri de instruire, coordonare
de cursuri de învățământ la distanță, la
nivel universitar, coordonare de cursuri de
învățământ la distanță, la nivel postuniversitar,
coordonare de cursuri de învățământ la
distanță, la nivel de colegiu, coordonare de
cursuri de învățământ la distanță, la nivel de
învățământ secundar, coordonare de cursuri de
instruire, de educație și de pregătire pentru
tineri și adulți, coordonare de cursuri prin

(591) Culori revendicate: auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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corespondență, coordonare de seminarii de
instruire pe probleme medicale, coordonarea
de programe de asistență educațională pentru
îngrijitori, coordonarea de programe de asistență
educațională pentru pacienți, coordonarea de
programe de asistență educațională pentru
profesioniștii din domeniul sănătății, cursuri
de formare, furnizare de cursuri de formare
avansată, furnizare de cursuri de formare
profesională, furnizare de cursuri de instruire
privind sănătatea, furnizare de cursuri de
pregătire în domeniul cercetării și dezvoltării,
furnizare de cursuri de pregătire în medicină,
furnizare de cursuri de specializare pentru medici
oncologi, desfășurarea de seminare în domeniul
oncologiei, editare de publicații, altele decât cele
în scop publicitar, editare de texte scrise, altele
decât cele în scop publicitar, servicii de editare
de cărți și recenzii, servicii de editare, întocmire
de rapoarte și redactare de texte, altele decât
cele în scop publicitar, educație cu privire la
sănătatea fizică, educație în domeniul sănătății,
educație în domeniul sănătății și securității
în muncă, educație și instruire, elaborare de
manuale educative, elaborare de materiale
educative, elaborarea de materiale didactice
distribuite la seminare profesionale, elaborarea
de materiale didactice distribuite la seminarele
de formare profesională, elaborarea de materiale
didactice distribuite la cursurile profesionale,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
prelegerile profesionale, elaborarea de materiale
didactice distribuite la conferințele profesionale,
formare continuă, formare privind sănătatea și
starea de bine, formare profesională cu privire
la primul ajutor, formare profesională privind
evitarea problemelor de sănătate, furnizare
de cursuri de educație continuă în domeniul
asistenței medicale, furnizare de cursuri de
instruire în domeniul medical, furnizare de
cursuri de instruire la nivel de colegiu, furnizare
de cursuri de instruire la nivel de liceu,
furnizare de cursuri de instruire la nivel
postuniversitar, furnizare de cursuri de pregătire,
furnizare de informații cu caracter educativ în
domeniul sănătății și condiției fizice, furnizare
de pregătire, educație și îndrumare, furnizare de
publicații electronice nedescărcabile, furnizare
de publicații electronice online, nedescărcabile,
furnizare de publicații on-line nedescărcabile,
furnizare de servicii educative în domeniul
sănătății, furnizarea educației, instruire, instruire
asistată pe calculator, instruire în domeniul
asistenței medicale și al nutriției, instruire
în domeniul medical, instruire și învățământ
medicale, învățământ, învățământ în universități
sau colegii, organizare de ateliere profesionale

și cursuri de pregătire profesională, organizare
de cicluri de conferințe, organizare de conferințe
și simpozioane în domeniul medical, organizare
de conferințe, expoziții și concursuri cu
scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative, organizare de
reuniuni și conferințe, organizare de seminare
de instruire, organizare de seminare de
pregătire continuă, organizare de seminare în
domeniul oncologiei, organizare de seminarii,
conferințe și congrese, organizare de seminarii
și congrese în domeniul medicinei, organizare
de sesiuni de formare, organizare de
simpozioane educaționale, organizare de
webinare, organizare de verificări educaționale,
organizare și coordonare de cursuri, organizare
și coordonare de seminarii în grupuri restrânse,
organizarea și conducerea de congrese,
organizarea și conducerea de conferințe și
seminarii, organizarea și conducerea de colocvii,
organizarea și conducerea de simpozioane,
organizarea și conducerea de workshop-uri,
predare în domeniul medical, pregătire în
domeniul osteopatiei, pregătire în domeniul
studierii și folosirii plantelor în scop medicinal sau
terapeutic, publicare de cărți, publicare de cărți
audio, publicare de cărți educative, publicare
de cărți electronice și periodice pe internet,
publicare de cărți și periodice electronice online,
publicare de cărți și reviste, publicare de
cataloage, publicare de jurnale, cărți și manuale
în domeniul medicinei, publicare de lucrări
științifice privind tehnologia medicală, publicare
de lucrări științifice, publicare de manuale de
instruire, publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin internet, publicare de materiale didactice,
publicare de materiale didactice educative,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
publicare de materiale educative, publicare
de materiale și publicații tipărite, publicare
de materiale pe suporturi de date magnetice
sau optice, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, publicare de
periodice și cărți în format electronic, publicare
de publicații medicale, publicare de publicații
periodice, publicare de reviste, publicare de
reviste cu informații științifice, publicare de
reviste în format electronic pe internet, publicare
de reviste pe internet, publicare de reviste și
cărți, publicare de rezultate ale testelor clinice,
publicare de rezultate ale studiilor clinice pentru
preparate farmaceutice, publicare de texte, altele
decât cele în scop publicitar, publicare de
texte medicale, publicare de ziare, publicare
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de ziare, periodice, cataloage și broșuri,
publicare de ziare electronice accesibile prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
publicare electronică on-line de periodice și
cărți, publicare multimedia a jurnalelor, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia
a ziarelor, publicare multimedia de cărți,
publicare multimedia de reviste, jurnale și
ziare, publicare multimedia de materiale tipărite,
publicare on-line de cărți și reviste electronice,
publicare online de ziare electronice, publicare
și editare de cărți, publicare și emitere de
documente științifice în legătură cu tehnologia
medicală, realizare, coordonare și organizare de
seminarii, realizare, coordonare și organizare de
concerte, realizare, coordonare și organizare de
conferințe, realizare, coordonare și organizare
de congrese, realizare, coordonare și organizare
de simpozioane, realizare, coordonare și
organizare de ateliere de lucru (instruire),
realizare de cursuri de formare continuă în
medicină, realizarea de seminarii, servicii de
editare audio și video, servicii de editare
computerizată, servicii de educație și instruire
referitoare la asistența medicală, servicii de
educație și pregătire profesională, servicii de
formare în materie de medicină ortopedică,
servicii de formare pentru asistente medicale,
servicii de formare profesională în domeniul
medical, servicii de instruire în domeniul
chirurgical, servicii de instruire în domeniul
dentar, servicii de instruire în domeniul medical,
servicii de instruire în domeniul opticii, servicii
de instruire în domeniul tulburărilor medicale
și tratamentelor aferente, servicii de instruire
pentru asistente medicale care fac vizite la
domiciliu, servicii de instruire și formare, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare,
inclusiv servicii de publicare electronică,
servicii educaționale în sectorul sănătății,
servicii educative în domeniul medicinei,
servicii educative în domeniul oncologiei,
servicii educative în domeniul sănătății, servicii
educative în domeniul farmaceutic, servicii
educative în materie de igienă, servicii
educative pentru adulți în domeniul medicinei,
servicii educative și de instruire, stabilirea de
standarde de pregătire profesională, stabilirea
de standarde educaționale.
44. Servicii de clinici medicale, servicii de
clinici medicale și de sănătate, servicii de
tratamente medicale oferite de clinici și spitale,
servicii de îngrijire medicală, inclusiv medicină
alternativă, îngrijire sanitară, servicii ambulatorii,
analize de arn sau de adn pentru diagnosticul
și pronosticul cancerului, asistență medicală

de urgență, la domiciliu, asistență medicală,
asistență psihologică, asistență sanitară în
legătură cu exercițiile terapeutice, asistență
sanitară în legătură cu ajunarea, asistență
sanitară în legătură cu chiropractica, asistență
sanitară în legătură cu homeopatia, asistență
sanitară în legătură cu acupunctura, asistență
sanitară în legătură cu hidroterapia, asistență
sanitară în legătură cu terapia de relaxare,
asistență sanitară în legătură cu naturopatia,
asistență sanitară în legătură cu osteopatia,
chiropractică, chirurgie generala, chirurgie
ginecologica, chirurgie estetică și plastică,
chirurgie orl, consiliere cu privire la asistența
socială a persoanelor în vârstă (sănătate),
consiliere în domeniul imunologiei, consiliere
în domeniul nașterii, consiliere în materie
de sănătate, consiliere medicală, consiliere
medicală în domeniul gravidității, consiliere
medicală în domeniul geriatriei, consiliere
medicală în domeniul dermatologiei, consiliere
medicală în domeniul slăbitului, consiliere
medicală în legătură cu stresul, consiliere
privind sănătatea publică, consiliere privind
terapia ocupațională, consiliere privind tratarea
psihologică a afecțiunilor medicale, consiliere
psihologică, consiliere referitoare la necesitățile
medicale ale persoanelor în vârstă, consultanță
privind asistența medicală oferită de doctori și
de alt personal medical specializat, consultanță
privind psihologia integrativă, consultanță
profesională în materie de sănătate, consultanță
profesională în materie de îngrijire a sănătății,
consultații medicale, controale medicale,
dermotologie cosmetica, depistare medicală
(screening) referitoare la cord, depistare
medicală (screening), depistarea osteoporozei,
depozitare de celule stem, diagnosticarea bolilor,
donații de sânge, servicii de endocrinologie,
efectuarea examenelor medicale, emiterea de
rapoarte medicale, examinare ginecologică
de frotiu papanicolau, examinarea medicală
a persoanelor, examinare psihologică, fixare
de orteze, fixare de proteze, fixare de
proteze pentru membre, fizioterapie, furnizare
de asistență medicală, furnizare de asistență
medicală pentru monitorizarea pacienților care
urmează un tratament medical, furnizare de
informații cu privire la vaccinurile recomandate
pentru călătoriile în străinătate, furnizare
de informații despre tratarea încheieturilor
dislocate, a entorselor sau a fracturilor de
oase, furnizare de informații despre servicii
medicale, furnizare de informații despre servicii
de asistență medicală, furnizare de informații
în materie de sănătate prin telefon, furnizare
de informații în materie de îngrijiri medicale,
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furnizare de informații medicale în sectorul
sănătății, furnizare de informații medicale în
domeniul geriatriei, furnizare de informații online
despre prevenirea bolilor cardiovasculare și a
atacurilor de cord, furnizare de informații prin
internet în domeniul diabetului, furnizare de
informații prin internet cu privire la tratamentul
bolilor cardiovasculare și cerebrovasculare,
furnizare de informații referitoare la produse
farmaceutice, furnizare de informații referitoare
la medicină, furnizare de informații referitoare
la nutriție, furnizare de informații referitoare la
psihologie, furnizare de informatii referitoare
la sanatate, furnizare de informații și noutăți
în domeniul medicinei, furnizare de instalații
în scopul reabilitării sănătății, furnizare de
servicii medicale, furnizare de terapii cu laser
pentru tratarea afecțiunilor medicale, furnizare
de tratament medical, furnizarea de informatii
online referitoare la oncologie, furnizarea de
informatii medicale prin intermediul unei retele
globale de calculatoare, furnizarea de servicii
de îngrijire a sănătății la domiciliu, imagistică
cu raze x de uz medical, imagistică optică
pentru diagnosticare medicală, îndepărtarea cu
laser a venelor varicoase, informații medicale,
informații referitoare la donarea de sânge,
îngrijire medicală, îngrijire medicală ambulatorie,
îngrijire paliativă, servicii de îngrijirea bolnavilor,
management de servicii de asistență medicală,
asistență medicală, montarea de lentile optice,
oferire de tratamente psihologice, O.R.L,
orientare dietetică și nutrițională, ortopedie,
ozonoterapie, pediatrie, pilates terapeutic,
planificare de tratamente medicale, planificare
familială, pneumologie, preparare și dozare de
medicamente, prepararea de rețete de către
farmaciști, preparare de rețete în farmacii,
proctologie, planificare de programe de scădere
în greutate, psihiatrie, psihoterapie, psihoterapie
holistică, reabilitare fizică, reabilitarea pacienților
dependenți de narcotice, reabilitarea pacienților
dependenți de alcool, reabilitarea pacienților
dependenți de droguri, reabilitarea pacienților
în urma abuzului de substanțe, reabilitarea
toxicomanilor, realizare de analize medicale
pentru factorii de risc ai bolilor cardiovasculare,
remodelare corporala, recoltarea și conservarea
sângelui uman, realizare de evaluări și examinări
psihologice, recomandări în materie de alergii,
reflexologie, urologie, screening de adn pentru
scopuri medicale, servicii ale clinicilor medicale,
servicii ale unei bănci de sânge de cordon
ombilical, servicii de cardiologie, servicii clinice
homeopatice, servicii consultative în domeniul
dieteticii, servicii consultative privind controlul
greutății, servicii consultative privind aparate

și instrumente medicale, servicii consultative
privind pierderea în greutate, servicii de
analiză a urinei, servicii de analiză de ser
sangvin, servicii de analize de laborator în
cadrul tratamentului pentru persoane, servicii
de analize de sânge, servicii de analize
medicale, servicii de analize medicale în
cadrul tratamentului pentru persoane, prestate
de un laborator medical, servicii de analize
medicale pentru diagnosticul și pronosticul
cancerului, servicii de analize medicale în cadrul
tratamentului pentru pacienți, servicii de analize
medicale pentru boli cardiovasculare, servicii
de analize medicale în scop de diagnostic și
tratament furnizate de laboratoare medicale,
servicii de aromaterapie, servicii de asistent(ă)
pentru persoanele în vârstă, servicii de asistență
la naștere, servicii de asistență medicală
pediatrică, servicii de asistență medicală, servicii
de asistență pentru bolnavi la domiciliu, servicii
de asistență și analize medicale referitoarea
la tratamentul pacienților, servicii de asistență
spitalicească la domiciliu, servicii de asistență
tehnică medicală în materie de sănătate,
servicii de caritate, respectiv furnizarea de
servicii medicale, servicii de caritate, respectiv
furnizarea de servicii medicale pentru persoane
cu nevoi speciale, servicii de chimioterapie,
servicii de chirurgie oculară cu laser, servicii
de clinici de chirurgie estetică și plastică,
servicii de clinici medicale de zi pentru copii
bolnavi, servicii de consiliere în materie de
probleme medicale, servicii de consiliere în
materie de instrumente medicale, servicii de
consiliere legate de tratarea bolilor degenerative,
servicii de consiliere medicală la domiciliu,
servicii de consiliere medicală în materie de
dietă, servicii de consiliere medicală individuală
oferite pacienților, servicii de consiliere pentru
pierderea în greutate, servicii de consiliere
referitoare la bolile degenerative, servicii de
consultanță cu privire la îngrijirea pielii, servicii
de consultanță în domeniul chirurgiei, servicii de
consultanță în materie de implanturi ortopedice,
servicii de consultanță în domeniul asistenței
medicale, servicii de consultanță legate de
servicii medicale, servicii de consultanță legate
de nutriție, servicii de consultanță referitoare
la îngrijirea sănătății, servicii de consultații
psihologice, servicii de control al vederii,
servicii de control fizic, servicii de degrevare
a familiei persoanei cu handicap sub formă
de servicii de asistență medicală, servicii de
depistare a cancerului testicular, servicii de
depistare a cancerului intestinal, servicii de
depistare a cancerului la plămâni, servicii
de depistare a cancerului uterin, servicii de
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depistare a cancerului de sân, servicii de
depistare a cancerului, servicii de depistare a
cancerului de prostată, servicii de depistare a
diabetului, servicii de depistare a hipertensiunii,
servicii de depistare a hepatitei, servicii
de depistare în domeniul astmului, servicii
de depistare medicală în domeniul apneei
în somn, servicii de diagnostic chirurgical,
servicii de diagnostice psihologice, servicii de
dermatologie, servicii de donare de spermă
umană, servicii de drenaj limfatic, servicii
de electroterapie ca metodă de fizioterapie,
servicii de evaluare a personalității (servicii
de sănătate mintală), servicii de evaluare
medicală, servicii de examinare psihologică,
servicii de examinări medicale, servicii de
fertilizare în vitro, servicii de fizioterapie, servicii
de flebotomie, servicii de furnizare de informații
medicale, servicii de igienă și frumusețe
pentru oameni, servicii de imagistică medicală,
servicii de infirmerie la domiciliu, servicii de
informare cu privire la asistența sanitară, servicii
de informare medicală, servicii de informații
medicale furnizate pe internet, servicii de îngrijire
medicală pentru pacienții internați și externi,
servicii de îngrijire postnatală pentru femei,
servicii de inseminare artificială, servicii de
întindere a pielii cu laser, servicii de logopedie,
servicii de liposucție, servicii de mamografie,
servicii de medicină alternativă, servicii de
medicină regenerativă, servicii de medicină
sportivă, servicii de microdermabraziune, servicii
de micropigmentare, servicii de monitorizare
transtelefonică a inimii, servicii de oftalmologie,
servicii de muzicoterapie, servicii de optometrie,
servicii de ortodonție, servicii de patologie,
servicii de psihologie, servicii de psihologie
ocupațională, servicii de psihoterapie, servicii
de radiografie, servicii de reflexologie, servicii
de scanare cu colonoscopie, servicii de
telemedicină, servicii de terapie, servicii de
terapie a insomniei, servicii de terapie a vocii
și de logopedie, servicii de terapie autogenă,
servicii de terapie luminoasă, servicii de terapie
ocupațională, servicii de terapie ocupațională și
reabilitare, servicii de testare a vederii (opticieni),
servicii de testare auditivă, servicii de testare
medicală, și anume, evaluarea condiției fizice,
servicii de teste medicale pentru diagnosticul
și tratamentul bolilor, servicii de tratament
chirurgical, servicii de tratament medical, servicii
de tratament medical la domiciliu, servicii de
tratamente pentru dependenții în sevraj, servicii
de tratare a celulitei, servicii de tricologie, servicii
de ultrasunete pentru scopuri medicale, servicii
de vaccinare, servicii furnizate de bănci de
spermă, servicii furnizate de spitale private,

servicii ginecologice, servicii în domeniul reiki
(tehnică de vindecare în medicina alternativă),
servicii medicale, servicii medicale de diagnostic
(testare și analiză), servicii medicale de evaluare
a sănătății, servicii medicale furnizate prin
telefon (servicii medicale), servicii medicale
în domeniul diabetului, servicii medicale în
domeniul tratamentului durerilor cronice, servicii
medicale în domeniul oncologiei, servicii
medicale în domeniul nefrologiei, servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii
medicale oferite printr-o rețea de furnizori
de servicii medicale pe bază contractuală,
servicii medicale pentru tratamentul afecțiunilor
corpului omenesc, servicii medicale pentru
tratamentul pielii, servicii medicale pentru
tratarea bolii alzheimer, servicii medicale
pentru îndepărtarea, tratamentul și prelucrarea
măduvei osoase, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul și prelucrarea sângelui
din cordonul ombilical, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul și prelucrarea sângelui
uman, servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul și prelucrarea celulelor stem, servicii
medicale pentru îndepărtarea, tratamentul și
prelucrarea celulelor umane, servicii medicale,
și anume, fertilizare în vitro, servicii medicale
și de sănătate, servicii medicale și pentru
sănătate referitoare la adn, genetică și testarea
genetică, servicii obstetrice, servicii oferite
de asistenții medicali la domiciliu, servicii
oferite de clinici medicale, servicii oferite de
clinici dentare, servicii oferite de laboratoare
medicale pentru analiza probelor de sânge
recoltate de la pacienți, servicii oferite de
un psihoterapeut, servicii paramedicale, servicii
patologice cu privire la tratamentul persoanelor,
servicii pentru pregătirea rapoartelor medicale,
servicii personale terapeutice referitoare la
îmbunătățirea circulației sangvine, servicii
personale terapeutice referitoare la topirea
grăsimii, servicii personale terapeutice
referitoare la îndepărtarea celulitei, servicii
prestate de dieteticieni, servicii prestate de
medici, servicii prestate de opticieni, servicii
prestate de tehnicieni de radiologie, servicii
privind tratamentele de fertilitate, servicii
psihiatrice, servicii referitoare la tratarea
dependenței, servicii terapeutice cu celule stem,
servicii veterinare, serviciile farmaciștilor pentru
prepararea rețetelor, sfaturi medicale pentru
persoanele cu dizabilități, stabilirea dioptriilor,
servicii de stomatologie, stomatologie estetică,
studii de evaluare a riscului privind starea
de sănătate, studii de evaluare a sănătății,
servicii de urologie, terapie ayurvedică, terapie
cu unde de șoc, terapie muzicală în scopuri
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fizice, psihologice și cognitive, terapii auditiv-
verbale, termoterapie medicală, testare genetică
în scopuri medicale, testare medicală în scopul
diagnosticării sau pentru tratament, testare
psihometrică în scopuri medicale, teste de auz,
teste de colesterol, teste de sarcină, teste
de vedere, teste psihiatrice, teste psihologice
efectuate în scopuri medicale, teste vasculare,
tratament cosmetic cu laser pentru varicozități,
tratarea dislocațiilor articulațiilor, entorselor,
fracturilor sau a altor leziuni similare (judo-
seifuku), tratarea alergiilor.

───────

(210) M 2022 01863
(151) 15/03/2022
(732) DUTCRISS MOBILE S.R.L., STR.

BUCEGI, BL. 2, SC. B, AP. 20, ET.
4, JUD. NEAMȚ, ROMAN, 611065,
NEAMȚ, ROMANIA

(540)

TELBOX SMART
PHONE STORE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice.
38. Servicii de telefonie și telefonie mobilă,
furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații.

───────

(210) M 2022 01869
(151) 16/03/2022
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN, NR.17, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410042, BIHOR,
ROMANIA

(540)

MAJESTIC HERITAGE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.08

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

35. Publicitate.
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.
43. Servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2022 01900
(151) 16/03/2022
(732) DUNHILL TOBACCO OF LONDON

LIMITED, GLOBE HOUSE, 4
TEMPLE PLACE, LONDON, WC2R
2PG, LONDON WALL, MAREA
BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI, NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DUNHILL STICKS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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34. Ţigări/ţigarete, ţigări de foi, trabucuri, tutun
de rulat, tutun de pipă și produse din tutun.

───────

(210) M 2022 01911
(151) 17/03/2022
(732) CATALIN STAVRI, SAT

PLOIESTIORI, NR.804, JUDEȚ
PRAHOVA, COMUNA BLEJOI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIS, NR.15A,
BL.2, AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUDEȚ BRAȘOV, BRASOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

ZIARUL INCOMOD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de revista presei, publicitate online,
servicii de comenzi online, publicare de materiale
publicitare online, difuzare de materiale
publicitare online, servicii online de prelucrare
de date, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, servicii de vânzare
prin licitații online prin internet, publicitate
online printr-o rețea informatizată de comunicații,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, realizare de târguri și
expoziții virtuale online, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice, servicii
de publicitate și marketing online, furnizare de
ghiduri publicitare online cu funcție de căutare,
difuzare de anunțuri publicitare prin rețele
de comunicații online, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
servicii de furnizare de informații online prin
intermediul unui registru comercial, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru muzică
digitală descărcabilă, realizare de sondaje
online de cercetare în domeniul administrării
afacerilor, servicii de comerț cu amănuntul online
pentru tonuri de apel descărcabile, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la

articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la genți de
mână, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de voiaj, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii de comerț cu amănuntul online pentru
muzică și filme descărcabile și preînregistrate,
furnizarea de servicii de administrare a cursurilor
academice referitoare la înregistrarea cursurilor
online, promovarea desenelor altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un
site web, planificarea de abonamente la
ziare, administrarea abonamentelor la ziare
(pentru terți), publicitate în reviste, broșuri
și ziare, organizare de abonamente la ziare
electronice, servicii de abonamente la ziare,
pentru terți, furnizarea de spațiu publicitar în
publicații periodice, ziare și reviste, realizarea
abonamentelor la cărți, reviste, ziare sau benzi
desenate, organizare pentru dispunerea de
spațiu publicitar în ziare, servicii de publicitate,
marketing și promovare, furnizare și închiriere de
spațiu, timpi și mijloace de publicitate, furnizare
de servicii publicitare computerizate, furnizare de
spații publicitare, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale, furnizare de spațiu pe pagini web pentru
promovarea de produse și servicii, furnizare de
spațiu publicitar în medii electronice, furnizare
de spațiu publicitar într-o rețea informatică
globală, furnizare și închiriere de spațiu publicitar
pe internet, închiriere de material publicitar,
închiriere de orice tip de materiale publicitare sau
de prezentare comercială, închiriere de panouri
de afișare (panouri publicitare), închiriere de
panouri publicitare digitale, închiriere de panouri
în scopuri publicitare, închiriere de spații
publicitare, închiriere de spații publicitare în
trenuri, închiriere de spații, timp și materiale
publicitare, închiriere de spațiu publicitar online,
închiriere de spațiu publicitar pe internet,
închiriere de spațiu publicitar pe internet
pentru anunțuri de angajare, închiriere de
spațiu publicitar în broșuri, închiriere de spațiu
publicitar în proprietăți feroviare, închiriere de
spațiu publicitar și material publicitar, închiriere
de standuri de vânzare, publicitate pentru
ascensoare, punere la dispoziție și închiriere
de spații publicitare, servicii de intermediere
privind închirierea de timp și spațiu publicitar,
închiriere de timp publicitar în cinematografe,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, asistență
în domeniul promovării firmelor, asistență în
marketing, consultanță cu privire la optimizarea
motoarelor de căutare, consultanță cu privire
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la strategia de comunicare în domeniul
publicității, consultanță pentru afaceri privind
publicitatea, consultanță pentru întreprinderi
în materie de gestionare a marketingului,
consultanță privind comercializarea de produse
chimice, consultanță privind managementul
marketingului, consultanță privind promovarea
vânzărilor, consultanță privind promovarea
comercială, consultanță profesională în
marketing, consultanță în marketing comercial,
consultanță în materie de marketing direct,
consultanță în publicitate și marketing,
consultanță în domeniul demografic în scopuri
de marketing, consultanță în afaceri privind
marketingul strategic, consultanță referitoare la
servicii de publicitate și promovare, furnizare
de servicii de consiliere în marketing pentru
producători, furnizare de servicii de informare
și consiliere în domeniul comerțului electronic,
servicii de consultanță în domeniul segmentărilor
de piață, servicii de consultanță în domeniul
marketingului pe internet, servicii de consultanță
în domeniul elaborării de concepte publicitare,
servicii de consultanță în domeniul marketingului
afiliat, servicii de consultanță în afaceri
privind marketingul, servicii de consultanță
privind publicitatea, servicii de consultanță
privind marketingul, organizare de promoții prin
mijloace audiovizuale, servicii de consiliere
privind marketingul, promovarea produselor și
serviciilor prin sponsorizare, abonament la un
pachet media de informații, abonament la
ziare electronice, abonamente la servicii de
baze de date prin telecomunicatii, administrarea
vânzărilor, analiză de preț, consiliere cu privire la
produse de consum, consultanță privind tehnicile
de vânzare și programele de vânzare, furnizare
de servicii online de licitație, licitaţii în domeniul
imobiliar, licitații prin telefon și prin televiziune,
licitații organizate prin rețele de telecomunicație,
organizare de licitații pe internet, oferte pentru
licitații online în numele terților, organizare și
coordonare de licitații pe internet, servicii de
vânzare prin licitație a vehiculelor, servicii de
vânzare prin licitație de bunuri imobiliare, servicii
de vânzare la licitație asigurate prin intermediul
rețelelor de telecomunicații, vânzări prin licitații
disponibile pe internet, servicii de vânzări prin
licitații în sectorul agricol.

───────

(210) M 2022 01912
(151) 04/04/2022
(732) SC DMB GOLF MANAGEMENT

SRL, STR. VRANCEI, NR. 7, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

IZVOR DE GOLF
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, divertisment și sport, activități
sportive și culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, educație și instruire,
furnizare de atracții pentru vizitatori în scopuri
de divertisment, furnizare de centre de
recreere, furnizare de divertisment online sub
formă de turnee de jocuri, furnizare de
informații despre divertisment prin intermediul
internetului, furnizare de informații în materie
de divertisment, furnizare de instalații pentru
divertisment, furnizare de servicii de divertisment
în club, furnizare de spații pentru petrecerea
timpului liber și recreere, furnizare de spații
pentru recreere, furnizare de știri referitoare
la sport, organizare de activități de recreere
în grup, organizare de activități educative
pentru tabere de vară, organizare de activități
recreative, organizare de competiții, organizare
de evenimente de recreere, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare de
evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizare de prezentări
în scopuri recreative, organizare de turnee de
recreere, punerea la dispoziție de jocuri, săli
de jocuri, servicii de divertisment furnizate la
cluburi sportive private (country club), servicii
de divertisment legate de concursuri, servicii
pentru golf, furnizare de cursuri de golf, lecții
de golf (instruire), organizare de competiții
de golf, pregătire fizică pentru practicarea
golfului, divertisment de tipul turneelor de
golf, planificarea de turnee profesioniste de
golf, organizare de turnee de golf profesionist,
organizare de turnee sau competiții de golf
pentru profesioniști, servicii pentru terenuri
pentru practicarea loviturilor de golf (driving
range), organizare, planificare și coordonare de
turnee sau concursuri de golf profesional, servicii
educative, de divertisment și sportive.

───────
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(210) M 2022 01913
(151) 17/03/2022
(732) CREARIUM DESIGN SRL, STR.

CIOCÂRLIEI, NR. 7D, AP. 15,
JUD. CLUJ, COM. BACIU, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

CREARIUM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
21. Coșuri pentru plante, glastre pentru
plante, recipiente pentru reamenajarea plantelor,
suporturi pentru plante (aranjamente florale),
terarii de apartament (pentru plante), terarii
de interior pentru plante, vase de porțelan
pentru plante, vase pentru plante din material
plastic, boluri pentru decorațiuni florale, ghivece
de sticlă, boluri de sticlă, cutii de sticlă,
sticlă colorată decorativă, articole de sticlărie,
recipiente (baloane de sticlă), baloane de
sticlă (recipiente), cutii decorative din sticlă,
flacoane de sticlă (recipiente), obiecte decorative
(artistice) din sticlă, obiecte de artă din sticlă,
pitici de grădină de sticlă, figurine din fibră de
sticlă, lucrări de artă din porțelan, teracotă sau
sticlă, statui, figurine, plăci și obiecte de artă
din materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă,
recipiente pentru flori, coșuri de flori, boluri
pentru flori, ghivece de flori, suporturi pentru
flori, vaze pentru flori, ghivece din sticlă pentru
flori, suporturi pentru ghivece de flori, ghivece de
flori din porțelan, ghivece de flori pentru ritualuri,
boluri pentru flori din metale prețioase, capace
din plastic pentru ghivece de flori, glastre pentru
plante, recipiente pentru reamenajarea plantelor,
terarii de apartament pentru plante, terarii de
interior pentru plante, vase de porțelan pentru
plante, terarii.
31. Plante proaspete, plante naturale, bulbi
(plante), plante leguminoase, mentă (plante),
plante uscate, vetricea (plante), plante
agățătoare, trandafiri (plante), amarant (plante),
ierburi (plante), plante cu frunze, plante de
pepinieră, plante cu flori, plante naturale vii,
plante de apartament, plante fructifere vii, plante
de sparanghel, plante în ghiveci, butași de
plante, plante leguminoase proaspete, răsaduri
de plante, micro plante proaspete, plante

proaspete în ghiveci, plante de aloe vera,
plante uscate pentru decorare, plante vii pentru
acvarii, bulbi din plante pentru horticultură,
plante comestibile naturale (neprelucrate),
plante pentru iazuri (vii), plante și flori naturale,
tuberculi pentru propagarea plantelor, bulbi
din plante de uz agricol, plante naturale cu
microorganisme simbiotice, reziduri de plante
(materiale brute), plante de in (semințe de in),
plante aromatice uscate de uz decorativ, plante
și roadele proaspete ale acestora, semințe
pentru culturi de plante erbacee, plante verzi
naturale de uz decorativ, plante naturale utilizate
ca decoruri pentru acvarii, semințe, bulbi și
răsaduri pentru reproducerea plantelor, alimente
pentru animale, care conțin extracte din plante,
coarne proaspete (corni fructus, sansuyu) sub
formă de plante vii, semințe presădite într-
un mediu de propagare pentru înierbare între
plante, decorațiuni florale (naturale), decorațiuni
florale (proaspete), decorații florale (uscate),
aranjamente florale uscate, aranjamente florale
uscate pentru butoniere, flori naturale, flori tăiate,
flori uscate, semințe de flori, plante cu flori, flori
proaspete comestibile, bulbi de flori, coroane de
flori funerare, buchete din flori uscate, buchete
din flori naturale, ghirlande din flori naturale,
aranjamente din flori proaspete, aranjamente
din flori naturale, flori uscate pentru decorare,
ghirlande de flori naturale, buchete de flori
uscate, coronițe din flori uscate, aranjamente din
flori uscate în scopuri decorative, plante, plante
naturale, plante proaspete, bulbi (plante), plante
agățătoare, plante uscate, plante naturale de
apartament, plante cu frunze, butași de plante,
plante în ghiveci, plante uscate pentru decorare,
plante proaspete în ghiveci, plante vii pentru
acvarii, bulbi de plante (horticultură), tuberculi
pentru propagarea plantelor, decorațiuni florale
(naturale), decorațiuni florale (proaspete),
flori naturale, decorațiuni florale (naturale),
decorațiuni florale (proaspete), semințe naturale,
semințe brute, semințe neprocesate, grăunțe
(semințe), semințe pentru horticultură, semințe
de cartofi, semințe de măr, semințe de plantat,
semințe de iarbă, produse pentru însămânțare
(semințe), semințe de grâu, semințe de legume,
semințe pentru agricultură, semințe de fructe,
semințe pentru semănat, semințe de grâu
hibride, semințe de plantă de in (semințe de
in), amestecuri de semințe sălbatice, semințe
de chia neprocesate, semințe pentru culturi
hidroponice, semințe sub formă de pelete
(presădite), semințe neprocesate de uz agricol,
semințe comestibile în stare brută, semințe
proaspete de inga edulis, semințe acoperite cu
un preparat antiparazitar pentru însămânțare,
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semințe pentru culturi de plante erbacee, praf
de semințe de ulei pentru animale, rogojini
care conțin semințe pentru așezarea peluzelor,
semințe, bulbi și răsaduri pentru reproducerea
plantelor, semințe presădite într-un mediu fibros
pentru înierbarea malurilor, semințe presădite
într-un mediu fibros consolidat pentru înierbarea
malurilor, semințe presădite într-un mediu de
propagare pentru înierbare între arbori, semințe
presădite într-un mediu de propagare pentru
înierbare între plante, semințe presădite într-
un mediu de propagare fibros consolidat pentru
înierbarea terenurilor de sport, semințe presădite
într-un mediu de propagare fibros consolidat
pentru înierbarea terenurilor de golf, semințe pre-
însămânțate într-un mediu de propagare fibros
consolidat pentru înierbarea aleilor, semințe
pre-însămânțate într-un mediu de propagare
fibros consolidat pentru înierbarea peluzelor,
semințe presădite într-un mediu de propagare
pentru înierbarea canalelor de drenaj, semințe
presădite într-un mediu de propagare fibros
consolidat pentru înierbarea câmpurilor, semințe
presădite într-un mediu de propagare fibros
consolidat pentru înierbarea pistelor, răsaduri,
răsaduri de plante, răsaduri de hamei, miceliu de
ciuperci răsaduri), arbori, arbori pitici în ghiveci
(bonsai), semințe de arbore de urushi, arbori de
crăciun naturali (tăiați), plante de pepinieră, flori,
flori conservate, plante leguminoase, trandafiri
(plante), ierburi (plante), ardei iute (plante),
plante de apartament, plante naturale vii, plante
fructifere vii, plante leguminoase proaspete,
plante comestibile naturale (neprelucrate),
plante de aloe vera, plante bulbi pentru
horticultură, plante și flori naturale, plante
pentru iazuri (vii), plante bulbi de uz agricol,
plante naturale cu microorganisme simbiotice,
reziduri de plante (materiale brute), plante
verzi naturale de uz decorativ, plante aromatice
uscate de uz decorativ, fructe proaspete, fructe
crude, fructe neprelucrate, fructe și legume
proaspete, aranjamente de fructe proaspete,
fructe proaspete de naranjilla, fructe proaspete
de sapodilla, fructe proaspete de păducel, fructe
proaspete de myrica, coșuri cadou cu fructe
proaspete, fructe cu coajă lignificată proaspete,
fructe sub formă de bobițe neprelucrate,
fructe sub formă de bobițe brut, fructe
proaspete, nuci, legume și ierburi proaspete,
coarne proaspete (cornifructus, sansuyu) sub
formă de plante vii, cereale brute, cereale
neprocesate, cereale neprelucrate, grăunțe
(cereale), cereale crude (neprelucrate), germeni
de cereale, malțuri și cereale neprocesate,
cereale neprelucrate pentru consum, cereale
sub formă de grăunte, neprelucrate, arbuști,

arbuști ornamentali naturali, arbuști de durian,
semințe oleaginoase nepreparate, semințe
acoperite cu îngrășăminte, semințe brute și
neprelucrate, semințe sub formă de granule,
semințe de in comestibile, neprocesate, flori
proaspete, corsaje din flori proaspete, flori
conservate pentru decorare, buchete din flori
naturale, buchete din flori uscate, buchete de
flori uscate, flori tăiate, flori, flori uscate, flori
conservate, bulbi de flori, semințe de flori,
flori proaspete comestibile, ghirlande din flori
naturale.
35. Organizare de expoziții de flori și plante
în scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la flori,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la flori, organizare de expoziții de flori și
plante în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de grădinărit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de grădinărit,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, cordonare, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, servicii de comerț
electronic, și anume furnizarea de informații
despre produse prin rețele de telecomunicații
în scopuri publicitare și de vânzare, servicii
de comenzi online computerizate, realizare de
târguri și expoziții cu scop publicitar şi comercial
virtuale sau online, furnizarea unui catalog online
cu informații comerciale pe internet, regruparea
în avantajul terţilor a produselor din clasa
31 (cu excepţia transportului lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu amănuntul, demonstrație de
vânzare (pentru terți), prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, servicii de
vânzare prin licitații online prin internet, servicii
de administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, servicii de comenzi online, realizare
de târguri și expoziții virtuale online în scopuri
publicitare, realizare de târguri comerciale,
prezentare de produse, organizare de lansări
de produse, organizarea și desfășurarea de
prezentări de produse, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
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administrarea unui program de reduceri care
să permită participanților să obțină reduceri
la produse și servicii prin utilizarea unui
card de membru pentru reduceri, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
organizare de expoziții și evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, organizare de evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, prelucrare
administrativă de comenzi de achiziție plasate
prin telefon sau calculator, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii de
abonament care conțin bomboane de ciocolată,
organizarea de târguri comerciale, organizare
de târguri în scopuri comerciale, promovare
de târguri în scop comercial, organizare de
târguri și expoziții în scopuri comerciale și
publicitare, planificare și organizare de târguri
comerciale, expoziții și prezentări în scopuri
economice sau publicitare, organizare de târguri
cu scop comercial, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentatiei, demonstraţii
cu produse, organizarea de expoziţii, târguri,
prezentări de produse în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de prezentări în scop
promoţional, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de târguri comerciale şi
de expoziţii comerciale, servicii de publicitate
pentru promovarea băuturilor, servicii de vânzare
de băuturi prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de târguri
comerciale şi de expoziţii comerciale., servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentaţiei,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la flori,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la flori, furnizarea unui ghid de publicitate de
căutare online cu bunurile și serviciile prestate
de terți online pe internet, publicitate la produsele
și serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcție de căutare, servicii
de comunicare cu ajutorul bloggerilor, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin bloguri.
41. Consultanță în materie de formare
(instruire), servicii de consultanță referitoare la
elaborarea de cursuri de formare, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de conferințe,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea de
colocvii, furnizare de servicii educaționale

referitoare la subiecte de ecologie, servicii
educaționale legate de conservarea mediului,
educație și instruire privind conservarea naturii
și mediul, servicii educative pentru adulți
referitoare la probleme de mediu, cursuri
de pregătire în domeniul managementului,
furnizare de cursuri de instruire cu privire
la managementul în afaceri, elaborarea de
materiale didactice distribuite la prelegerile în
domeniul managementului, servicii educaționale
și de instruire cu privire la managementul
afacerilor, formare complementară (instruire),
formare continuă (instruire), furnizare de
formare, formare în vânzări (instruire),
oraganizare de cursuri de formare (instruire),
formare în afaceri (instruire), formare practică
(demonstrație), coaching (instruire) personal,
servicii de formare profesională, furnizare de
formare profesională, formare în domeniul
managementului, oraganizare de cursuri de
formare avansată, formare în domeniul relațiilor
publice, servicii de formare de personal,
furnizare de cursuri de formare, formare în
domeniul tehnologiei comunicațiilor, organizare
de cursuri de formare, organizare de sesiuni
de formare, servicii de instruire și formare,
servicii de formare în management, consultanță
în materie de formare, formare în domeniul
aptitudinilor profesionale, coordonare de cursuri
de formare profesională, furnizare de cursuri
de formare profesională, furnizare de cursuri
de formare continuă, furnizare de seminare
online de formare, servicii ale unei academii
de formare educative, furnizarea de facilităţi
pentru formarea profesională (instruire), servicii
de formare în domeniul utilizării calculatoarelor,
organizare și coordonare de seminare de
formare, servicii de consultanță cu privire la
formarea angajaților, furnizare de informații
despre formarea (instruirea) continuă pe
internet, consultanță legată de formarea în
materie de competențe profesionale, furnizare
de formare prestată într-o rețea globală de
calculatoare (instruire), servicii de consultanță în
domeniul editorial, oraganizare de cursuri pentru
dezvoltarea abilităților de consultanță, servicii
de consultanță privind publicarea revistelor,
consultanță în domeniul formării și perfecționării,
servicii de consultanță în domeniul educației,
oraganizare de cursuri de instruire în elaborarea
bazelor de date, servicii educative online
prin baze de date informatice, internet sau
extranet nedescărcabile, servicii de bibliotecă
furnizate prin intermediul unei baze de date
computerizate, publicare de materiale care pot
fi accesate prin intermediul bazelor de date
sau prin internet, organizarea de conferințe
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anuale în domeniul achizițiilor, servicii de
divertisment sub formă de programe de
televiziune webcam, furnizare de informații
despre antrenamentul fizic pe un site web online,
furnizare de informații despre exerciții fizice
pe un site web online, asistență profesională
individualizată (coaching), coaching pentru
viață (instruire), servicii educaționale de tip
coaching, asistență profesională individualizată
(coaching) în domeniul finanțelor, asistență
profesională individualizată (coaching) pe
probleme economice și de management,
consiliere și coaching cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație),
organizarea de cursuri de grădinărit, prin
corespondență, furnizare de spații de recreere,
sub formă de terenuri de joacă pentru
copii, furnizare de spații pentru petrecerea
timpului liber și recreere, instruire în domeniul
amenajărilor interioare, divertisment de tipul
competițiilor desfășurate pe pistă și pe teren,
ateliere recreative, ateliere de formare, ateliere
organizate în scopuri educative, organizarea
de ateliere de lucru, organizare de ateliere și
seminare, coordonare de ateliere de pregătire
profesională, coordonare de cursuri, seminarii
și ateliere de lucru, organizare de ateliere
profesionale și cursuri de pregătire profesională,
organizare și coordonare de seminarii și ateliere
de lucru (instruire), organizare de ateliere
de lucru și seminarii în aprecierea artei,
realizare, coordonare și organizare de ateliere
de lucru (instruire), servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de ateliere de lucru (instruire),
mentorat educațional pentru copii de vârstă
școlară, organizare de tururi cu ghid cu scop
educativ, publicare de ghiduri pentru învățământ
și instruire, servicii de scriere pentru bloguri,
servicii de consultanță în materie de publicare de
cărți, publicare de cărți electronice și periodice
pe internet, publicare de periodice și cărți în
format electronic, publicare on-line de cărți și
reviste electronice, publicare electronică on-line
de periodice și cărți, furnizarea de recenzii on-
line pentru cărți, servicii de club de cărți cu
furnizarea de informații cu privire la cărți, servicii
de informare cu privire la cărți, publicare de
cărți, reviste, almanahuri și jurnale, organizare
de cursuri de pregătire în domeniul designului,
servicii de formare în domeniul designului,
oraganizare de cursuri de pregătire în domeniul
designului, servicii educaționale în domeniul
designului, formare în domeniul designului.
44. Creşterea plantelor, închiriere de plante,
cultivare de plante, îngrijirea plantelor de ghiveci,
închiriere de plante de interior, închiriere de

ghivece cu plante, închiriere de animale și
plante, consultanță referitoare la cultivarea
plantelor, servicii de îngrijire de plante (servicii
de horticultură), furnizare de informații despre
închirierea de plante în ghiveci, pulverizare de
produse de protecție a plantelor în agricultură,
furnizare de informații privind identificarea
plantelor și a florilor în scopuri horticole,
servicii de aranjament floral, închiriere de
aranjamente florale, confecționare de coroane
(artă florală), contractare de închiriere de
aranjamente florale, servicii de amenajare a
aranjamentelor florale pentru interiorul clădirilor,
aranjamentul florilor, îngrijirea grădinii sau
a straturilor de flori, furnizare de informații
privind identificarea plantelor și a florilor în
scopuri horticole, horticultură, grădinărit și
amenajare peisagistică, servicii de întreținere
de grădini, proiectare (design) de grădini,
servicii pentru îngrijirea grădinilor, plantarea
unei grădini cu copaci, servicii de amenajare
a grădinilor, amenajare peisagistică de grădini
pentru terți, servicii de consiliere cu privire
la proiectarea de grădini, cultivare de plante,
îngrijirea plantelor de ghiveci, consultanță
referitoare la cultivarea plantelor, servicii de
îngrijire de plante (servicii de horticultură),
plantare de specii de floră, grădinărit peisagistic,
consultanță în grădinărit, servicii de grădinărit,
design de grădină și peisagistic, furnizare de
informații despre grădinărit, aranjamentul florilor,
întreținere de grădini, proiectare (design) de
grădini, însămânțare, servicii de îngrijire de
plante (servicii de horticultură), servicii agricole
cu privire la conservarea mediului, informații
și consiliere cu privire la grădinărit, închiriere
de ustensile de grădină, amenajare peisajistică,
servicii de amenajare a aranjamentelor florale
pentru interiorul clădirilor.
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20. Adăposturi și paturi pentru animale, afișaje,
standuri și indicatoare, nu din metal, mobilă
și mobilier, accesorii pentru baie sub formă
de mobilier, accesorii metalice pentru expunere
(mobilier), accesorii pentru mobilier, care nu sunt
din metal respectiv manere din lemn\plastic,
picioare mobila din lemn\plastic, organizator din
lemn\plastic, somiere, rotile din lemn\plastic,
plinta si inaltator din lemn\plastic, articole
de organizare de dulap (piese de mobilier),
așternuturi japoneze (mobilier), bănci de lucru cu
menghine (mobilier), bancuri de lucru (mobilier),
bare pentru rafturi (mobilier), benzi decorative
din lemn pentru canturi utilizate pentru mobilier,
benzi decorative din lemn pentru canturi utilizate
pentru mobilier la comandă, benzi decorative
din materiale plastice pentru canturi utilizate
pentru mobilier încastrat, benzi din plastic pentru
protejarea marginilor mobilierului, bibliorafturi
pentru depozitarea revistelor (mobilier), birouri
(mobilier), birouri modulare (mobilier), cadre
cu rafturi, nu din metal (mobilier), cadre din
lemn (mobilier) pentru aparate electrice, cadre
din lemn (mobilier) pentru aparate electronice,
capre de lemn (mobilier), cârlige nemetalice
pentru mobilier, cartoteci (mobilier), cărucioare
(mobilier), casete pentru chei (mobilier), cifre
confecționate din plastic pentru mobilier,
comode (mobilier), console (mobilier), console
(mobilier) pentru montarea unităților pentru
echipamente electronice, corniere (nemetalice)
pentru mobilier, corpuri cu sertare pentru
depozitare (mobilier), coșuri de depozitare
(mobilier), cuiere de haine (mobilier), cutii
de depozitare pentru perne (mobilier), cutii
pentru jucării (mobilier), cutii pentru unelte
(mobilier), dispozitive de fixare nemetalice
pentru mobilier, dispozitive pentru îmbucarea
pieselor de mobilier (nemetalice), dulapuri ca
mobilier, dulapuri cu încuietoare (mobilier),
dulapuri de depozitare (mobilier), dulapuri
de siguranță (mobilier), dulapuri de siguranță
nemetalice (mobilier), dulapuri izolate fonic
(mobilier), dulapuri metalice (mobilier), dulapuri
metalice rezistente la foc (mobilier), dulapuri
(mobilier), dulapuri nemetalice rezistente la
foc (mobilier), dulapuri pentru calculatoare
(mobilier), dulapuri pentru depozitare (mobilier),
dulapuri pentru discuri (mobilier), dulapuri pentru
papetărie (mobilier), ecrane de prezentare
(mobilier), ecrane (mobilier) pentru afișare,
ecrane (mobilier) pentru folosire ca despărțitoare
de încăperi în birouri, elemente de expunere
portabile pentru vânzări (mobilier), elemente de
legătură nemetalice pentru mobilier, elemente de
mobilier, elemente de perete metalice (mobilier),
fișiere (cartoteci) sub formă de mobilier, fișiere

(mobilier), fotolii rabatabile (mobilier), garnituri
nemetalice pentru mobilier, ghidaje (dispozitive
de culisare) pentru sertare (articole metalice
pentru mobilier), grilaje nemetalice de protecție
pentru bebeluși, copii și animale de companie
(mobilier), grilaje pentru șemineuri (mobilier),
huse adaptate pentru mobilier, huse ajustate, din
stofă, pentru mobilier, huse de protecție pentru
mobilier (adaptate), huse de protecție pentru
mobilier (ajustate), huse de scaune (adaptate)
pentru mobilier, huse de schimb (ajustate)
pentru scaune (piese de mobilier), huse
textile (adaptate) pentru mobilier, huse textile
(ajustate) pentru mobilier, încuietori de mobilier
nemetalice, kituri de piese (comercializate în
format complet) pentru a fi asamblate ca
mobilier, lăzi de cartofi (mobilier), lăzi de unelte
(mobilier), mânere din ceramică pentru dulapuri,
sertare și mobilier, mânere din ceramică pentru
mobilier, mânere nemetalice pentru mobilier,
margini decorative din plastic pentru canturi
utilizate pentru mobilier, materiale profilate
pentru mobilier, mese de toaletă (mobilier),
mese (mobilier), mese pentru desen (mobilier),
mobilier, mobilier adaptat pentru persoanele
cu dificultăți motorii, mobilier baie, mobilier
capitonat, mobilier casnic confecționat din lemn,
mobilier combinat, mobilier confecționat din
material plastic, mobilier confecționat în principal
din sticlă, mobilier convertibil tapițat, mobilier
cu rafturi pentru perete, mobilier de baie,
mobilier de baie modular, mobilier de bucătărie,
mobilier de bucătărie cu înălțime reglabilă,
mobilier de expunere, mobilier de expunere
pentru puncte de vânzare, mobilier de exterior,
mobilier de grădină, mobilier de grădină din
aluminiu, mobilier de grădină din lemn, mobilier
de grădină din metal, mobilier de interior,
mobilier de laborator, mobilier de laborator (altul
decât cel special adaptat), mobilier de magazin
folosit la expunerea cartelelor, mobilier de uz
casnic, mobilier de uz industrial, mobilier din
înlocuitori ai lemnului, mobilier din lemn, mobilier
din materiale plastice, mobilier din materiale
plastice pentru baie, mobilier din oțel, mobilier
din piele, mobilier din plastic pentru grădină,
mobilier din ratan, mobilier din sticlă, mobilier
din stuf, mobilier din tuburi de oțel, mobilier
expunere mărfuri (nemetalic), mobilier folosit
în săli, mobilier gonflabil, mobilier în miniatură
confecționat din lemn, mobilier în miniatură
confecționat din fibră de lemn, mobilier încastrat,
mobilier încastrat pentru bucătărie, mobilier
încastrat pentru dormitor, mobilier integrat,
mobilier metalic, mobilier metalic de birou,
mobilier metalic și mobilier pentru camping,
mobilier nemetalic (altul decât cel special
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confecționat pentru uz medical sau de laborator),
mobilier pentru acvarii de interior, mobilier pentru
animalele de companie, mobilier pentru arhivare,
mobilier pentru automobile-caravană, mobilier
pentru autorulote, mobilier pentru bebeluși,
mobilier pentru cameră de zi, mobilier pentru
camping, mobilier pentru cantine, mobilier pentru
caravane, mobilier pentru casă, birou și grădină,
mobilier pentru computer, mobilier pentru copii,
mobilier pentru curte interioară, mobilier pentru
depozitare, mobilier pentru dormitor, mobilier
pentru expunerea produselor, mobilier pentru
magazine, mobilier pentru persoane cu handicap
fizic, cu mobilitate redusă și invalide, mobilier
pentru săli (de spectacole, de conferințe),
mobilier pentru saune, mobilier pentru sere,
mobilier pentru șezut, mobilier pentru terarii
de interior, mobilier pentru toalete publice,
mobilier pentru vestiare, mobilier pentru zonă de
relaxare, mobilier rabatabil pentru șezut, mobilier
realizat din șipci, mobilier școlar, mobilier
transformabil, mobilier vechi, module metalice
demontabile (mobilier), module mobile de
bar (mobilier), module nemetalice demontabile
(mobilier), module pentru depozitare (mobilier),
muluri pentru mobilier, oglinzi (mobilier),
ornamente din plastic extrudat pentru mobilier,
panouri de afișare a publicității (mobilier),
panouri de expunere sub formă de mobilier,
panouri de lemn pentru mobilier, panouri de
mobilier, panouri decorative din lemn (mobilier),
panouri despărțitoare din lemn pentru mobilier,
panouri despărțitoare mobile (mobilier), panouri
despărțitoare (mobilier), panouri despărțitoare
pentru mobilier, panouri pentru chei (mobilier),
panouri pentru mobilier, panouri pentru partea
din spate (piese de mobilier), panouri sub formă
de mobilier, panouri sub formă de piese de
mobilier, paravane de protecție din materiale
rezistente la foc, pentru uz casnic (mobilier),
paravane despărțitoare (mobilier), paravane din
metal (mobilier), paravane mobile (mobilier),
paravane (mobilier), paravane (mobilier)
pentru birouri, paravane portabile (mobilier),
paravane separatoare (mobilier), paravane
simple (mobilier), partiții mobile (mobilier), pereți
despărțitori detașabili (mobilier) din metal,
pereți despărțitori din plastic (mobilier), pereți
despărțitori glisanți (pereți despărțitori mobilier)
pentru încăperi, pereți despărțitori metalici
(mobilier), pereți despărțitori (mobilier), pereți
despărțitori nemetalici (mobilier) confecționați
din panouri cu dispozitive de prindere, pereți
despărțitori sub formă de mobilier, pergole
(mobilier), perne de aer sub formă de mobilier
(nu pentru uz medical), perne pentru scaune
ca piese de mobilier, picioare de sprijin

(mobilier), picioare (nemetalice) pentru mobilier,
piedestaluri (mobilier), piese de asamblare
pentru mobilier, piese de mobilier, piese
de mobilier nemetalice, plăcuțe decorative
murale (mobilier), nu din materiale textile,
platouri pentru cizme (mobilier), protecții din
fetru pentru picioare de mobilier, protecții
pentru mobilier, pufuri (mobilier), rafturi ca
mobilier metalic, rafturi confecționate din
metal (mobilier), rafturi de depozitare mobile
(mobilier), rafturi de depozitare (mobilier), rafturi
de depozitare nemetalice (mobilier), rafturi
de perete nemetalice (mobilier), rafturi de
prezentare mobile (mobilier), rafturi de stocare
metalice transportabile (mobilier), rafturi de
stocare nemetalice transportabile (mobilier),
rafturi din lemn (mobilier), rafturi din materiale
nemetalice (mobilier), rafturi metalice (mobilier),
rafturi (mobilier) confecționate în principal
din lemn, utilizate pentru depozitare, rafturi
(mobilier) confecționate în principal din plastic,
utilizate pentru depozitare, rafturi (mobilier) din
lemn, rafturi (mobilier) pentru butoaie, rafturi
modulare (mobilier), rafturi nemetalice (mobilier)
pentru depozitare, rafturi nemetalice (mobilier),
rafturi pentru birou (mobilier), rafturi pentru
consignație (mobilier), rafturi pentru depozitarea
gheții (mobilier), rafturi pentru vinuri (mobilier),
rafturi prefabricate (mobilier), rafturi sub formă de
mobilier confecționat din materiale nemetalice,
rafturi suspendate pentru depozitare (mobilier),
rafturi utilizate ca piese de mobilier pentru copii,
rame metalice pentru expozitoare (mobilier),
rechizite de birou (mobilier), scaune ca mobilier
de birou, scaune înalte (mobilier), scăunele
cu trepte (mobilier), scrinuri (mobilier), scuturi
pentru șemineu (mobilier), separatoare metalice
pentru rafturi (piese de mobilier), separatoare
pentru rafturi (nemetalice) sub formă de piese
de mobilier, sertare metalice (piese de mobilier),
sertare pentru mobilier, sertare (piese de
mobilier), seturi de mobilier cu trei piese pentru
salon, seturi de piese (vândute împreună) pentru
asamblare articole de mobilier, standuri pentru
lavoare (mobilier), stații de lucru (mobilier),
stații de lucru pentru calculator (mobilier), stații
de lucru pentru calculator personal (mobilier),
storuri de interior pentru ferestre (mobilier),
storuri din lemn împletit (mobilier), suport de
pălării (mobilier), suport pentru broșuri (mobilier),
suporturi audio (mobilier) pentru utilizare cu
echipamente audio, suporturi cu mai multe poziții
(mobilier), suporturi cu rotile (mobilier), suporturi
de cărți (mobilier), suporturi de covor pentru
protejarea picioarelor de mobilier, suporturi de
mobilier nemetalice, suporturi de raft metalice
(piese de mobilier), suporturi de raft nemetalice
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(piese de mobilier), suporturi independente
pentru prosoape (mobilier), suporturi (mobilier)
pentru acvarii de interior, suporturi (mobilier)
pentru televizoare, suporturi nemetalice pentru
rafturi (piese de mobilier), suporturi nemetalice
pentru mobilier, suporturi pentru bagaje ca piese
de mobilier, suporturi pentru broșuri (sub formă
de mobilier), suporturi pentru chei (mobilier),
suporturi pentru difuzoare (mobilier), suporturi
pentru haine (mobilier), suporturi pentru
materiale de prezentare (mobilier), suporturi
pentru prosoape (mobilier), suporturi pentru
scrisori (mobilier), suporturi pentru telefoane
(mobilier), suporturi pentru telefon (mobilier),
suporturi pentru utilizări multiple (mobilier),
suporturi pivotante (mobilier), suporturi rotative
(mobilier), suprafețe de lucru (piese de mobilier),
suprafețe de lucru portabile (mobilier), suprafețe
de lucru sub formă de mobilier, suprafețe de scris
portabile (mobilier), taburete mobile (mobilier),
tăvi sub formă de mobilier de expunere în
magazine, tejghele de lucru (mobilier), tejghele
(mobilier), tipare din plastic pentru utilizare
în cadrul procesului de fabricare de mobilier,
umerașe și cuiere pentru haine, suporturi pentru
haine (mobilier) și cârlige pentru îmbrăcăminte,
unități de colț (mobilier), unități de depozitare cu
suport (mobilier), unități de depozitare (mobilier),
unități de mobilier, unități de mobilier amplasate
sub chiuvetă, unități de mobilier pentru bucătării,
unități de prezentare asamblate (mobilier), unități
(mobilier), unități (mobilier) pentru prezentarea
lucrărilor de literatură, unități (mobilier) pentru
prezentarea articolelor de papetărie, unități
pentru cocktailuri (mobilier), unități pentru perete
(mobilier), unități pentru picnic (mobilier), unități
sub formă de soclu (mobilier), uși de mobilier
(nemetalice), uși din lemn pentru mobilier, uși
din materiale nemetalice pentru mobilier, uși
din metal pentru mobilier, uși din plastic pentru
mobilier, uși din sticlă pentru mobilier, uși
fabricate din sticlă pentru mobilier, uși glisante
nemetalice pentru mobilier, uși glisante pentru
mobilier, uși pentru mobilier, uși prefabricate din
lemn pentru mobilier, uși prefabricate din metal
pentru mobilier, uși rabatabile din metal (piese
de mobilier), uși rabatabile (nemetalice) piese de
mobilier, uși transparente (cu cadru de metal)
pentru mobilier, uși transparente din sticlă pentru
mobilier, uși transparente (nemetalice) pentru
mobilier.

───────

(210) M 2022 01932
(151) 17/03/2022
(732) AXA CONT LOGISTIC SRL,

STR. MARIA ROSETTI, NR.10,
AP.3, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

AXA CONT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Contabilitate, audit financiar, declarații
fiscale (întocmire de -), întocmire de
extrase de cont, servicii de depunere
a declarațiilor fiscal, administrare, facturare
și regularizare de conturi în numele
terților, administrarea conturilor întreprinderilor,
audit contabil, auditare afaceri, consiliere
contabilă în domeniul fiscal, consultanță
fiscală (contabilitate), contabilitate analitică,
contabilitate computerizată, contabilitate de
gestiune, contabilitate managerială, elaborare
de declarații fiscale (conturi), elaborarea
situațiilor financiare, evidență computerizată
a registrelor comerciale, evidență contabilă
și contabilitate, întocmire de documente
referitoare la impozitare, întocmire de situații
financiare profesionale, întocmire și analiză de
situații financiare pentru afaceri, planificarea
obligațiilor fiscale (contabilitate), pregătirea
evaluării computerizate în vedera impozitării
(contabilitate), revizii contabile, servicii de
consultanță și informare cu privire la
contabilitate, servicii de expertiză contabilă
judiciară, actualizare și administrare de informații
în register, actualizare și întreținere de date
din baze de date informatice, compilare de
indexuri de informații în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de prelucrare de date
(lucrări de birou), consultanță pentru probleme
legate de personal, consultanță în domeniul
resurse umane, consultanță în managementul și
organizarea afacerilor, în domeniul administrării
de personal, cercetări pentru afaceri, elaborare
de studii de profitabilitate a afacerii, estimare
în afaceri comerciale, informații pentru
afaceri, previziuni economice, analiza afacerilor
comerciale, analiza datelor comerciale, analiză
de preț, analiză de previziuni economice
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în scopuri comerciale, analiza evaluării
privind managementul afacerilor, analiză
statistică în afaceri, analize cost-beneficiu,
asistență, consiliere și consultanță privind
analiza comercială, consultanță în domeniul
analizei activității economice, efectuarea de
estimări comerciale, efectuarea evaluărilor de
întreprinderi, evaluare de oportunități de afaceri,
evaluări referitoare la aspecte comerciale,
evaluări și rapoarte efectuate de experți,
referitoare la afaceri, pregătire și compilare
de rapoarte și informații de afaceri și
comerciale, previziuni și analize economice,
conducerea afacerilor (servicii de consultanță
pentru -), consultanță în afaceri, consultanță
în managementul și organizarea afacerilor,
consultanță privind organizarea afacerii.

───────

(210) M 2022 01933
(151) 21/03/2022
(732) GREEN EVENTS SRL, SAT

SURLARI, STR. COLCEAGULUI,
NR. 51B, JUDEȚ ILFOV, COMUNA
PETRĂCHIOAIA, ILFOV, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STRADA GRIVIȚA, NR. 37E, JUDEȚ
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

DU-DU

(531) Clasificare Viena:
05.09.23; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03

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

41. Servicii oferite de discoteci, servicii de
cabarete și discoteci, servicii de cluburi
(discoteci), servicii de club de cabaret,
servicii de cluburi (divertisment sau educație),
angajare de artiști scenici pentru evenimente
(servicii de reprezentare), angajarea de
personalități sportive pentru evenimente (servicii
de reprezentanță), servicii de divertisment
muzical animat, servicii de divertisment audio,
servicii de prezentare audiovizuală în scopuri
recreative, prezentări audiovizuale, reprezentații
în direct ale unor trupe rock, servicii de
informații și consultanță cu privire la divertisment,
informații în materie de divertisment, furnizare
de informații în materie de recreere, informare
în legătură cu activități culturale, spectacole de
comedie în direct, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de concerte, servicii de
consultanță în domeniul divertismentului, servicii
de consultanță în domeniul divertismentului,
prestate pe internet, consultanță referitoare
la planificare de petreceri, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
activități culturale, servicii culturale, divertisment
muzical, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, concerte de muzică în
direct, spectacole muzicale, spectacole muzicale
în mijlocul publicului organizate la săli de
spectacole, servicii oferite de cluburi sociale
pentru divertisment, servicii de divertisment
pentru marele public, organizare de concursuri
muzicale, organizare de activități recreative,
organizare și prezentare de spectacole în
direct, organizare și pregătire de expoziții în
scopuri de divertisment, organizare și prezentare
de spectacole de divertisment în domeniul
stilului și modei, organizare și prezentare de
spectacole, organizare și coordonare de baluri,
organizare și realizare de târguri cu scop cultural
sau educațional, organizare și coordonare
de concerte, organizare și coordonare de
activități culturale, organizare și coordonare
de evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri recreative, organizare și coordonare de
concerte muzicale, organizare și coordonare
de activități de divertisment, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, organizare și coordonare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizarea de
baluri, organizare de gale, organizare de
activități de recreere în grup, organizarea de
demonstrații în scopuri recreative, organizare
de spectacole vizuale și muzicale, organizarea
de jocuri cu participarea publicului, organizare(591) Culori revendicate: galben, verde, rosu
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de cluburi de fani, organizare de spectacole de
comedie, organizare de concerte de muzică pop,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizarea de spectacole culturale, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizare
de spectacole muzicale în direct, organizare de
spectacole muzicale, organizare de evenimente
muzicale, organizare de evenimente culturale în
cadrul comunităților, organizare de evenimente
sportive și culturale comunitare, divertisment de
tipul reprezentațiilor unor orchestre, organizare
de festivități în scopuri culturale, organizare
de serbări în scopuri recreative, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare de
serbări în scopuri de divertisment, organizare
și găzduire de ceremonii de decernare
de premii, organizare de reprezentații în
direct, organizare de prezentări în scopuri
recreative, organizare de prezentări în scopuri
culturale, planificarea de recepții (divertisment),
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizarea de spectacole
(servicii de impresariat), organizare de servicii
de divertisment, organizare de spectacole
de divertisment, organizare de activități de
divertisment, servicii de divertisment pentru
petreceri de zile de naștere, organizare
de divertisment pentru nunți, organizare de
întâlniri în domeniul divertismentului, organizare
de spectacole pe scenă, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment și
sportiv, organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de spectacole de dans, organizare de
demonstrații de dans, organizarea de activități
recreative destinate studenților, organizarea
spectacolelor, organizare de spectacole în
scopuri de divertisment, organizarea de
spectacole în scopuri culturale, furnizare de
atracții pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de atracții pentru vizitatori în
scopuri de divertisment, furnizare de activități
recreative, furnizare de informații în materie
de recreere, furnizare de activități culturale,
oferire de divertisment muzical de către
formații vocale, furnizare de săli amenajate
pentru activități de recreere, furnizare de
spectacole de divertisment în direct, furnizare de
instalații de recreere, planificare și coordonare
de petreceri (divertisment), planificarea de
petreceri, planificarea de piese de teatru
și de spectacole muzicale, planificarea de
spectacole, montaj de producții de divertisment
lejer, furnizare de informații în materie de
divertisment, furnizare de informații în domeniul
muzicii, furnizare de informații despre activități
culturale, furnizare de echipamente pentru

karaoke, divertisment muzical oferit de către
formații instrumentale, furnizare de instalații
recreative, furnizare de instalații de karaoke,
furnizare de spectacole în direct, furnizare
de instalații pentru reprezentațiile în direct
ale unui grup muzical, furnizarea de instalații
pentru karaoke, furnizarea instalațiilor pentru
divertisment, furnizare de instalații pentru dans,
furnizare de spații pentru dans, furnizare
de instalații pentru filme, spectacole, piese
de teatru, muzică sau instruire educațională,
furnizare de servicii de divertisment în club,
prezentări de spectacole în direct, interpretare
de muzică și canto, prezentare de spectacole de
varietăți, prezentare de spectacole în direct ale
formațiilor muzicale, prezentare de spectacole
în direct ale grupurilor rock, prezentare de
spectacole în direct susținute de o formație
muzicală, prezentare de spectacole de comedie
în direct, prezentare de concerte, prezentare
de spectacole muzicale, prezentare de concerte
muzicale, prezentare în direct de producții
muzicale de crăciun, prezentare de reprezentații
muzicale, difuzare de programe de divertisment
preînregistrate, prezentare de spectacole de
divertisment în direct, prezentare de evenimente
de divertisment în direct, prezentări de recitaluri,
prezentare de demonstrații de dans, prezentare
de spectacole de dans în direct, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment,
coordonare de activități culturale, coordonare de
evenimente culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de evenimente
de divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, producție de
evenimente de divertisment în direct, producție
de spectacole de divertisment cu cântăreți,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale, furnizare de instalații de recreere
pentru cluburi, servicii de divertisment, activități
de divertisment, sportive și culturale, servicii
de divertisment sub formă de reprezentații
tip concert, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, servicii de divertisment prestate de
muzicieni, servicii de divertisment sub formă de
spectacole susținute de o formație care cântă
muzică vocală, servicii de divertisment sub formă
de spectacole susținute de o formație muzicală,
servicii de divertisment furnizate în discoteci,
servicii de divertisment furnizate de soliști,
servicii de divertisment de tipul spectacolelor
de teatru și cabaret, turnee sub formă de
servicii de divertisment, servicii de divertisment
furnizate de grupuri muzicale vocale, servicii
de divertisment oferite de muzicieni, servicii
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de divertisment prestate de artiștii interpreți,
divertisment sub formă de spectacole de dans
în direct, divertisment sub formă de producții de
teatru însoțite de servirea cinei, divertisment de
tipul degustărilor de vinuri, divertisment în direct,
divertisment de tipul prezentărilor de modă,
divertisment sub formă de spectacole în direct
și apariția personală a unui personaj costumat,
divertisment de tipul reprezentațiilor de dans,
divertisment de tipul concertelor, rezervarea
de săli de divertisment, rezervare de locuri
pentru spectacole de divertisment, rezervare de
locuri pentru spectacole și evenimente sportive,
spectacole de dans, demonstrații de dans în
direct, reprezentație de dans, muzică și teatru,
degustare de vinuri (servicii de divertisment),
servicii de spectacole în direct, servicii de mixare
muzicală, servicii de reprezentații date de trupe
în direct, servicii de divertisment muzical cu jazz,
servicii în domeniul producției de spectacole,
servicii de disk jockey, disc jockeys pentru
petreceri și evenimente speciale, servicii oferite
de sala de karaoke, servicii oferite de cluburile de
dans, servicii de cluburi de fani, servicii specifice
cluburilor de comedie, servicii de cluburi de
noapte (divertisment), reprezentații de muzică
live, servicii de educație, instruire și divertisment,
organizare de petreceri, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, servicii de agrement, servicii de
recepții pentru companii (divertisment), educație,
divertisment și sport.
43. Servire de alimente și băuturi, servicii de
mâncăruri și băuturi la pachet, servicii de
mâncare la pachet, servicii de restaurante
(servirea mesei), servicii de restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii ale
barurilor, servicii de restaurant și bar, servicii
pentru prepararea mâncărurilor și a băuturilor,
asigurarea de hrană și băuturif, servicii de
organizare de banchete, servicii de baruri de
sucuri de fructe, servicii de baruri cu narghilea,
servicii de bufet salate, servicii de bufete cu
autoservire, servicii ale bistrourilor, servicii de
bufet pentru barurile de cocteiluri, servicii de
bodegi de vinuri, consiliere în domeniul culinar,
decorare de alimente, servicii de restaurante
de delicatese, servicii de snack-baruri, rezervări
pentru restaurante și mese, sculptură culinară,
informații și consiliere cu privire la prepararea
de mâncăruri, servicii de club pentru furnizare
de mâncare și băuturi, servicii de consultanță în
domeniul artelor culinare, servicii de consultanță
cu privire la tehnici de coacere, servicii de
consultanță cu privire la alimente, servicii de
consultanță cu privire la prepararea mâncării,
servicii de baruri, servicii de ceainării, servicii de

bucătărie mobilă, servicii prestate de localurile
unde se servește înghețată, organizare de
recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
servicii de restaurație pentru recepțiile firmelor
(furnizare de alimente și băuturi), organizare
de mese la hoteluri, furnizarea de informații
cu privire la restaurante, furnizare de locuri
de cazare pentru recepții, servicii de pizzerii,
furnizare de informații cu privire la servicii de
bar, furnizare de informații despre servicii de
bar, furnizare de informații sub formă de rețete
de băuturi, furnizare de informații referitoare
la baruri, furnizare de informații cu privire la
prepararea alimentelor și băuturilor, furnizarea
de recenzii despre restaurante, furnizare de
recenzii de restaurante și baruri, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de alimente și băuturi în internet-cafe,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servicii contractuale de
alimentație, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri pentru alte persoane, pe bază
de subcontractare, preparare de mâncăruri,
rezervări la restaurant, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, servicii de restaurante cu
autoservire, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servire de băuturi
alcoolice, servirea de băuturi în berării, servirea
de băuturi în micro berării, servire de alimente
și băuturi în internet-cafe, servire de alimente
și băuturi în gogoșării, servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servicii de somelier, decorare de torturi, servicii
de degustare de vinuri (furnizare de băuturi),
servicii specifice barurilor de cocteiluri, servicii
în domeniul gustărilor, servicii pentru furnizarea
de băuturi, servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii oferite de rotiserii, servicii de rezervare
a meselor, servicii de restaurante care servesc
ramen, servicii de ceainărie, servicii prestate de
o agenție pentru rezervări de restaurante, servicii
de baruri care servesc bere, servicii de terasă
berărie, servicii prestate de bucătari personali,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurante fast-food, servicii de
restaurante de sushi, servicii de cantine, servicii
de agenție de voiaj pentru rezervarea de locuri
la restaurante, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de cluburi de băut private, servicii
prestate de cluburi de noapte (furnizare de
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produse alimentare), servicii de informare privind
restaurantele, servicii de preparare a alimentelor,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servicii de rezervări la restaurant, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, organizare
de recepții pentru nunți (spații), furnizare de
spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale.

───────

(210) M 2022 01937
(151) 18/03/2022
(732) FOX TOOLS S.R.L., CALEA

BORŞULUI, NR.39/A, JUDEȚ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(740) INTELECT S.R.L., BD.DACIA, NR.48,
BL.D-10, AP.3, JUDEȚ BIHOR,
ORADEA, 410346, BIHOR, ROMANIA

(540)

My FLOOR Romania
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19

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

6. Uși, porți, ferestre și jaluzele pentru ferestre
din metal, materiale de construcții și elemente
din metal, articole de fierărie, containere, articole
de transport și ambalare din metal, statui și
obiecte de artă din metale comune, structuri

și construcții metalice transportabile, profile
(profiluri) metalice, plinte metalice.
17. Materiale și articole izolante și opritoare,
garnituri de etanșare, materiale de etanșare și
filtre, țevi, tuburi și furtunuri flexibile și garnituri
pentru acestea, inclusiv supape, nemetalice,
conducte, tuburi, furtunuri flexibile și accesoriile
lor (inclusiv supape) și fitinguri pentru conducte
rigide, toate nemetalice, izolație din polistiren
expandat dispusă sub pardoseală, mochetare
izolatoare, benzi cu adeziv pentru fixarea
covoarelor pentru prevenirea alunecării.
19. Uși, porți, ferestre și cadre nemetalice
pentru ferestre, structuri și construcții nemetalice
transportabile, statui și obiecte de artă din
piatră, beton și marmură, incluse în această
clasă, materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, parchet stratificat, plăci
de parchet laminat, parchete de lemn, parchet
din lemn de esență tare, învelitori din vinil
pentru pardoseli, uși glisante din vinil, uși
din vinil, placări exterioare din vinil (materiale
de construcții), uși din vinil pentru acces în
curtea interioară, pardoseli nemetalice, grinzi
nemetalice structurale de susținere pentru
construirea de pardoseli, gresie, gresie pentru
construcții, gresie (tuburi din -), blocuri și
suprafețe de pavaj din gresie ceramică, plinte
nemetalice, plinte din cauciuc.
21. Obiecte din faianță, lucrări de artă din
porțelan, ceramică, faianță, teracotă sau sticlă,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii și
materiale pentru perii, sticlă neprelucrată sau
semiprelucrată, cu utilizare nespecificată, vase
din ceramică.
27. Tapet de rășină din vinil, căptușeli de rășină
din vinil pentru pereți, căptușeli de rășină din
vinil pentru pardoseli, căptușeli de rășină din
vinil pentru acoperirea pardoselilor existente,
dale de mochetă cauciucată, dale de mochetă,
întărituri pentru dale de mochetă, dale de
mochetă pentru pardoseli, dale de mochetă din
material plastic, dale de mochetă din material
textil, decorațiuni de perete și tavan, învelitori de
pardoseală, învelitori de gazon artificial, covoare
antiglisante, covoare de cauciuc, substrat de
covoare, covoare, carpete și preșuri, covoare și
mochete (textile), material antiderapant pentru
partea inferioară a covoarelor.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, administrarea
vânzărilor, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații și
consiliere pentru clienți cu privire la selecția
produselor și articolelor de achiziționat, informații

adresei înregistrată cu nr. OSIM 1018735 din
data 05.07.2022 solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: "Romania".
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și asistență comerciale pentru consumatori,
producție de programe de teleshopping, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
comenzi online, servicii de consiliere referitoare
la tranzacții comerciale, servicii de consultanță
referitoare la achiziții de bunuri și servicii,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii
de import și export, servicii de intermediere
referitoare la publicitate, servicii de intermediere
în achiziții, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la materiale de construcții, închiriere
de standuri de vânzare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de feronerie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu unelte manuale pentru
lucrări de construcție, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminți de
pardoseală, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminți pentru pereți, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
sanitare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instalații de alimentare cu apă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale textile, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la materiale textile pentru
casă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de feronerie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale textile, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți
de pardoseală, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decorațiuni festive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți
pentru pereți.

───────

PROTOPOPESCU NR. 105,
PARTER, CAM. 101, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013322, ROMANIA

(540)

acasă

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01

clase:
16. Publicații periodice, reviste, albume,
cataloage, broșuri, tipărituri, fotografii (tipărituri).
35. Publicitate, inclusiv închiriere și
comercializare de spațiu publicitar, respectiv
punerea la dispoziția terților a unor spații
publicitare pentru promovarea produselor/
serviciilor proprii în cadrul emisiunilor de radio/
televiziune și în pauzele publicitare ale acestora,
în cadrul publicațiilor online și offline, și pe
portaluri și site-uri web dedicate, conducerea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicații, difuzare de programe și
emisiuni de radio și de televiziune, servicii de
forumuri de discuții pe internet, telecomunicații,
inclusiv servicii de videoconferință și partajarea
de fișiere, imagini, muzică, video, fotografii,
desene, audio-vizual, text, documente și date,
difuzare de televiziune și radio, servicii de
transmisie și comunicare, difuzarea și / sau
transmisia de programe radio și / sau de
televiziune și / sau filme, difuzare și / sau
transmisie de programe audio și / sau audio-
vizuale prin satelit, tdt, cablu, dsl și bandă largă,
transmisie de programe audio, video și / sau
audio-vizuale (prin orice mijloace), transmisie de

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

(210) M 2022 01945
(151) 18/03/2022
(732) PRO TV SRL, B-DUL PACHE
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filme video, difuzare și transmitere de programe
de televiziune și filme pe calculatoare personale,
difuzare și comunicații prin intermediul sau
asistat de computer, transmisie de programe
audio, video și /sau audio-vizuale prin protocol
de internet (iptv), servicii de telecomunicații
prin internet, inclusiv, dar fără a se limita
la, servicii furnizate utilizând protocolul voice
over internet (voip), telecomunicații și / sau
comunicare și / sau difuzare și / sau transmisie
de conținut audio-vizual, servicii de difuzare și
regăsire a informațiilor pe ecran de televiziune,
servicii de televiziune interactivă fiind servicii
de telecomunicații și / sau comunicații și /
sau servicii de difuzare și / sau transmisie,
servicii interactive pentru telespectatori, inclusiv
cei care vizionează telefoane mobile și pc-
uri, fiind servicii de telecomunicații și / sau
comunicații și / sau servicii de difuzare și /
sau transmisie, servicii de difuzare a televiziunii
care încorporează servicii interactive pentru
vizualizarea ghidurilor și selecție automată
inteligentă pentru înregistrarea programelor,
servicii interactive pentru telespectatori care
facilitează înregistrarea programelor inițiate
automat pe baza obiceiurilor / preferințelor de
vizionare ale clienților care sunt telecomunicații
și / sau comunicații și / sau servicii de difuzare
și / sau transmisie, difuzare și transmisie
de televiziune interactivă, jocuri interactive,
știri interactive, sport interactiv, divertisment
interactiv și competiții interactive, servicii de
telecomunicații și / sau comunicații și / sau
servicii de difuzare și / sau transmisie video la
cerere și aproape la cerere, furnizarea accesului
la filme, videoclipuri și programe de televiziune
pentru spectatorii, inclusiv la cerere.
41. Divertisment, realizare de emisiuni de
televiziune și programe radio, instruire, activităţi
sportive şi culturale, producţie şi distribuţie
de programe video, producţie de televiziune
și televiziune în direct, divertisment on-line,
organizare și realizare de conferințe, seminarii
și ateliere de instruire, organizare și producție
de spectacole, programe de radio și televiziune,
educaţie, furnizare de instruire, furnizare și
producție de conținut audio-vizual referitor
la divertisment, educație, instruire, sport și
cultură, servicii de educație și divertisment prin
radio, televiziune, telefonie, internet și baze
de date on-line, producție de filme pentru
televiziune și cinema, furnizarea de publicații
electronice on-line (care nu pot fi descărcate),
publicare de reviste, cărți, texte și tipărituri,
publicare de cărți electronice sau reviste on-line,
închiriere de studiouri de înregistrare, servicii
de producție de spectacole live, organizarea

de activități și competiții sportive, servicii
de box office, producția și prezentarea de
programe transmise prin televiziune, internet
sau alte canale de telecomunicații pentru
desfășurarea vizionării interactive, selectării și
achiziționării de bunuri, servicii de rezervare
de bilete legate de divertisment, producție,
prezentare și distribuție de programe de radio
și televiziune, televiziune interactivă, jocuri
interactive, divertisment interactiv și competiții
interactive, producție, prezentare și furnizare
de concursuri, concursuri, jocuri, divertisment
în studio și evenimente cu participare a
publicului, servicii de selecție de programe
de televiziune interactivă pentru telespectatori,
furnizare și producție de divertisment interactiv,
știri, activități culturale și sportive pentru
telespectatori, divertisment interactiv, servicii
educaționale, sportive și culturale pentru
telespectatori, furnizarea de filme, videoclipuri
și programe de televiziune pentru spectatori la
cerere, servicii de publicații electronice, servicii
de înregistrare și filmare video, servicii de
informare și consiliere referitoare la serviciile
menționate anterior, furnizare de știri, informații
de actualitate și informații despre sport, servicii
de știri, actualități și informații educaționale,
servicii de informare și consiliere referitoare
la programe de televiziune și radio, educație,
recreere, divertisment, muzică și sport, servicii
de studiouri cinematografice, distribuirea de
programe radio, programe de televiziune,
filme, filme, casete video preînregistrate,
materiale audio și / sau vizuale, casete
video preînregistrate, dvd-uri sau discuri video
preînregistrate, producție de programe radio,
programe de televiziune, filme, filme, benzi video
preînregistrate, materiale audio și / sau vizuale,
casete video preînregistrate, dvd-uri sau discuri
video preînregistrate, editare de programe radio,
programe de televiziune, filme, filme, casete
video preînregistrate, materiale audio și / sau
vizuale, casete video preînregistrate, dvd-uri sau
discuri video preînregistrate, închiriere, leasing
sau închiriere de programe radio, programe
de televiziune, filme, filme, casete video
preînregistrate, materiale audio și / sau vizuale,
casete video preînregistrate, dvd-uri sau discuri
video preînregistrate, expoziție de programe
radio, programe de televiziune, filme, filme,
casete video preînregistrate, materiale audio și /
sau vizuale, casete video preînregistrate, dvd-
uri sau discuri video preînregistrate în scopuri
de divertisment, educaționale, sportive sau
culturale, organizare de divertisment, pregătirea
și producția de programe radio, programe de
televiziune, filme, benzi video preînregistrate,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

141

dvd-uri, materiale audio și / sau vizuale,
casete video preînregistrate, discuri video
preînregistrate sau filme pentru distribuție pentru
transmisie sau difuzare prin orice mijloace,
furnizare de programe radio, programe de
televiziune, filme, materiale audio și / sau
vizuale sau filme online (nu poate fi descărcat),
publicarea de materiale tipărite și înregistrări,
servicii de imagistică digitală, dublaj, editare
de benzi video, producție cinematografică,
închiriere de filme, studiouri de film, furnizarea
de facilități de cinematografe, producția de
spectacole, producție de benzi video pentru
filme, închiriere de echipamente audio, închiriere
de aparate de iluminat pentru platouri de
teatru sau studiouri de televiziune, închiriere
de proiectoare de film și accesorii, închiriere
de echipamente radio, închiriere de televizoare
și echipamente de televiziune, închiriere de
camere video, închiriere de benzi video, producții
de teatru, servicii de studio de film, organizarea
sau găzduirea de ceremonii de premiere,
prezentare de filme, producția de efecte speciale
pentru filme, servicii de rezervare (incluse în
această clasă) pentru evenimente sportive,
științifice, politice și culturale, producție de lucrări
de artă pentru filme de animație, servicii de
studiouri de înregistrare, furnizarea de conținut
video și audio prin vânzare și închiriere, prin
care consumatorul are dreptul la vizionări unice
sau multiple ale conținutului media prin orice
formă de dispozitiv de redare, toate legate de
divertisment, educație, sport și cultură.
42. Creare și menținere de site web și pagini
dedicate în rețelele de socializare pe internet,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.

───────

(210) M 2022 01949
(151) 06/04/2022
(732) LAURENTIU MITRACHE,

STR. BANOVITEI, NR 5, JUD.
MEHEDINŢI, DROBETA TURNU
SEVERIN, 220236, MEHEDINȚI,
ROMANIA

(540)

Casa de Ingrediente pentru
brutăria şi cofetăria ta

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 26.04.01; 09.07.19

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

29. Uleiuri și grăsimi comestibile, produse
lactate și înlocuitori, amestecuri pe bază de unt,
băuturi pe bază de lapte, băuturi pe bază de
lapte aromatizate cu ciocolată, deserturi din iaurt,
deserturi pe bază de lapte, deserturi pe bază
de lapte artificial, glazură de frișcă pe bază
de lactate, frișcă vegetală, frișcă sub formă de
praf pentru cafea, frișcă artificială (înlocuitori
pentru produse lactate), lapte de vacă, lapte praf,
lapte integral, margarină, praf de frișcă (produse
lactate), lapte praf pentru scopuri de alimentație,
unt, sosuri pe bază de lactate, smântână grasă,
smântână (produse lactate), smântână, zer.

───────
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(210) M 2022 01970
(151) 18/03/2022
(732) GLAM NAILS SHOP S.R.L.,

STR. RÂMINCU VÂLCEA NR. 26,
BLOC 15B, SCARA 1, ETAJ 2,
AP. 11, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, ȘOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021608,
ROMANIA

(540)

AB ANCA BAICU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.07.17

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

3. Adezivi pentru fixarea unghiilor false,
abțibilduri pentru decorarea unghiilor, alifii,
unguente (nemedicinale), balsam pentru
cuticule, balsamuri pentru unghii, banda
decor unghii, bază pentru unghii (cosmetice),
cosmetice pentru unghii, cremă pentru cuticule,
cremă pentru unghii, cristale decor unghii,
decalcomanii pentru unghii, decoratiuni unghii,
dizolvanți pentru lac de unghii (produse
cosmetice), foita decor unghii, gel pentru unghii,
geluri uv, gel de aloe vera de uz cosmetic, hârtie
abrazivă de tip șmirghel pentru unghii, hârtie
abrazivă pentru unghii, intăritor pentru unghii
(cosmetice), kit-uri pentru unghii false, lac de
bază pentru unghii, lac de unghii, lac de unghii
de uz cosmetic, lac pentru albirea unghiilor,
lapte de mâini, lipici pentru întărirea unghiilor,
loțiuni nemedicinale, materiale de acoperire
pentru unghii, pansamente pentru reconstrucția
unghiilor, pile abrazive pentru unghii, preparate
pentru pedichiură, produse pentru îndepărtarea
cuticulei, unguente de uz pentru unghii, creioane
corectoare pentru lacul de unghii, loțiuni pentru

întărirea unghiilor, ojă creion, ojă de unghii, ojă
semipermanentă, preparate cosmetice pentru
intarire, preparate cosmetice pentru uscarea
unghiilor, preparate pentru repararea unghiilor,
preparate pentru îndepărtarea gelului de unghii,
preparate pentru îngrijirea pielii, a ochilor și a
unghiilor, preparate pentru îngrijirea unghiilor,
preparate pentru întărirea unghiilor, primer
pentru unghii (cosmetice), produse cosmetice
pentru îngrijirea unghiilor, produse pentru
îndepărtarea lacului de pe unghii (produse
cosmetice), produse pentru îndepărtarea ojelor
de unghii, produse pentru înmuierea cuticulelor,
pulbere de catifea pentru decorarea unghiilor,
pulbere pentru decorarea vârfurilor de unghii
sculptate, sclipici pentru unghii, strat superior
pentru lac de unghii, straturi de acoperire
pentru sculptarea unghiilor, șervețele umede
impregnate cu loțiuni cosmetice, unghii false de
uz cosmetic, unghii false din metale prețioase,
unghii false pentru degetele de la picioare,
vârfuri pentru unghii (cosmetice), cosmetice
și produse de toaletă nemedicinale, cremă
gel matifiantă, creme cosmetice de mâini,
creme hrănitoare de uz cosmetic, creme
nutritive (nemedicinale), creme, loțiuni și geluri
hidratante, emoliente, emulsii pentru catifelarea
pielii, loțiune tonică pentru față, corp și mâini,
loțiuni pentru mâini (nemedicinale, preparate
emoliente (cosmetice), produse cosmetice
hidratante, prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu produse cosmetice, șervețele
impregnate cu loțiuni cosmetice, produse
cosmetice, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice organice, produse cosmetice sub
formă de uleiuri, produse pentru curățarea
mâinilor, produse pentru spălarea mâinilor, pudră
de mâini. uleiuri pentru mâini (nemedicinale),
tampoane de curățare impregnate cu preparate
de toaletă, trusă pentru cosmetice.
35. Administrare în materie de activități de
marketing, administrarea afacerilor comerciale,
consultanță în domeniul managementului
afacerilor și al marketingului, consultanță în
planificarea afacerilor, marketing de produse,
marketing digital, marketing direct, prezentări
de produse și servicii de afișare a produselor,
promovarea vânzărilor, publicitate online printr-o
rețea informatizată de comunicații, publicitate și
marketing, publicitate și reclamă prin intermediul
televiziunii, radioului, poștei, regruparea în
beneficiul tertilor, a unei game variate de
produse in special a celor solicitate in clasa 03
(cu excepția transportului acestora), permițând
clienților să le vadă şi să le achiziţioneze cît mai
comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în cadrul
unor magazine, prin mijloace electronice, prin
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intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, comerţ în spatiu fizic, online, cu
amănuntul sau cu ridicata a produselor proprii,
servicii de expunere comercială de mărfuri,
servicii de agenții de import-export, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
servicii de administrare comercială pentru
prelucrarea automată a vânzărilor pe internet,
servicii de comandă (pentru terți), servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru produse
cosmetice, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru produse
cosmetice și de înfrumusețare.
44. Servicii prestate de saloane de manichiură,
servicii de îngrijire a unghiilor, servicii de
manichiură si de pedichiura, servicii de
manichiură si pedichiura la domiciliu, consiliere
cu privire la produse cosmetice, consiliere în
domeniul înfrumusețării, tratament cosmetic cu
laser pentru ciupercă unghială.

───────

(210) M 2022 01980
(151) 21/03/2022
(732) SC ICEBERG DISTRIBUTION

SRL, SOSEAUA PIPERA-TUNARI,
NR.86-88, VILA 8 SUBSOL, JUDEȚ
ILFOV, TUNARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

DELITES
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Biscuiți, biscuiți cu crema mar, biscuiți cu
crema curmale, biscuiți cu crema smochine,
biscuiți cu crema cafea, biscuiți cu crema si
arome diferite, produse de patiserie si cofetărie,
dulciuri de diverse sortimente respectiv spume
desert, ciocolata, baton nuga cu caramel si
arahide învelita in ciocolata, chec, napolitane,
jeleuri, bomboane.
35. Servicii de agentii de import-export,
regruparea in avantajul terților a produselor
din clasa 30 (cu excepția transportului lor)
permițând consumatorilor sa le vada si sa le
cumpere comod, publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comerciala, lucrări de
birou.

(210) M 2022 01985
(151) 21/03/2022
(732) COSMIN-ANDREI NEACSU,

STR. TEPES VODA NR. 38, BL.
D23, SC. B, ET.2, AP. 8, JUDEȚ
ARGEȘ, PITEȘTI, 110036, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

YouStars

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.01.02; 26.02.01

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

41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente în scopuri culturale, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
coordonare de evenimente educative, editare
video, montajul benzilor video, proiecție de
filme video, producție de benzi video, producție
de înregistrări video, producție de filme video,
producție de materiale video, servicii de
înregistrare video, editare de înregistrări video,
producție de videouri muzicale, servicii de
producție video, producție de filme video
preînregistrate, servicii de înregistrare audio și
video, producție audio și video și fotografie,
servicii de editare audio și video, servicii
de producție de animație, producție de filme
cinematografice de animație, servicii în producția
de filme de animație, producție de programe
de acțiune în direct și de animație, servicii de
animație și efecte speciale pentru filme și video.

─────── ───────
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(210) M 2022 01998
(151) 21/03/2022
(732) WONDERFUL SHOP SRL,

STR. B-DUL PIPERA 1/I, ET. 5.
CONSTRUCŢIA C2, BIROUL NR.
11, COMPART. 54, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

Wonderful Woman

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

14. Brelocuri, brelocuri metalice, brelocuri,
nemetalice, brelocuri din piele, brelocuri din
metale comune, brelocuri din imitație de piele,
brelocuri din piele pentru chei.
18. Rucsacuri, genți, ranițe (rucsacuri), mini-
rucsacuri, rucsacuri mici, rucsacuri pentru
camping, rucsacuri de zi, rucsacuri tip raniță,
rucsacuri pentru drumeții, rucsacuri de munte,
rucsacuri cu rotile, rucsacuri pentru alpiniști,
rucsacuri de purtat pentru copii , genți sportive,
genți boston, genți servietă, genți impermeabile,
bagaje (genți), genți diplomat, genți casual, genți
de plajă, genți pentru sport, genți pentru sport,
genți de seară, genți din piele, genți de umăr,
genți pentru drumeții, genți pentru camping,
genți pentru gimnastică, genți de stradă, genți
tip sac, genți de mână (poșete), genți și
portofele din piele, curele din piele, portofele,
portofele, inclusiv portcarduri, portofele pentru
carduri, portofele din piele, poșete, portmonee și
portofele, portofele atașabile la curea, portofele
de încheietura mâinii, bagaje, pungi, portofele și
alte accesorii, portofele din piele pentru carduri
de credit, genți din imitatie de piele, curele din
imitatie de piele.
25. Curele (accesorii vestimentare), curele din
piele (îmbrăcăminte).
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, regruparea în avantajul terților
a produselor brelocuri, brelocuri metalice,
brelocuri, nemetalice, brelocuri din piele,
brelocuri din metale comune, brelocuri din
imitație de piele, brelocuri din piele pentru
chei, rucsacuri, genți, ranițe (rucsacuri), mini-
rucsacuri, rucsacuri mici, rucsacuri pentru
camping, rucsacuri de zi, rucsacuri tip raniță,
rucsacuri pentru drumeții, rucsacuri de munte,
rucsacuri cu rotile, rucsacuri pentru alpiniști,
rucsacuri de purtat pentru copii, genți sportive,
genți boston, genți servietă, genți impermeabile,
bagaje (genți), genți diplomat, genți casual,
genți de plajă, genți pentru sport, genți de
seară, genți din piele, genți de umăr, genți
pentru drumeții, genți pentru camping, genți
pentru gimnastică, genți de stradă, genți tip
sac, genți de mână (poșete), genți și portofele
din piele, curele din piele, portofele, portofele,
inclusiv portcarduri, portofele pentru carduri,
portofele din piele, poșete, portmonee și
portofele, portofele atașabile la curea, portofele
de încheietura mâinii, bagaje, pungi, portofele
și alte accesorii, portofele din piele pentru
carduri de credit, genți din imitatie de piele,
curele din imitatie de piele, curele (accesorii
vestimentare), curele din piele (îmbrăcăminte,
exceptând transportul lor) pentru a permite
clientilor sa le vada si sa le achizitioneze cat
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vanzare prin corespondenta,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web si prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, servicii de marketing, publicitate şi
promovare.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

145

(210) M 2022 02025
(151) 23/03/2022
(732) ANAMARIA-ANDREEA

CONSTANTINESCU, STR.
SERG. IOAN D. CUIBARU NR.
4A, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Anmar decor

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03

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

24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic,
tesaturi pentru perdele, perdele si draperii de
interior si exterior, snururi din materiale textile
pentru draperii, drapaj sub forma de draperii
confectionate din material textile.
35. Publicitate, publicitate prin toate mijloacele
de comunicare cunoscute sau care se vor
dezvolta în viitor, inclusiv online prin internet
şi prin intermediul unui site web specializat,
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii pentru aceste produse, inclusiv on
line pe internet, furnizarea de informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori, inclusiv
servicii consultanţă, servicii de agentii de import-
export, servicii oferite de lanţuri de magazine
şi magazine on line specializate, gestionarea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, furnizarea de informaţii şi
cataloage on line cu informaţii comerciale
pe internet, comercializarea (vânzare en gros
sau en detail) şi regruparea în avantajul
terţilor de produse textile, perdele, draperii,
decoraţiuni, lenjerii pat, perne decorative,
tablouri, prezentarea acestora pentru vânzare şi
vânzarea prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site web
specializat, astfel încât terţii să le cunoască şi să
le achizitioneze comod, servicii de vânzare prin
licitaţii on line prin internet.

37. Reparaţii pentru îmbrăcăminte, servicii
croitorie.
40. Prelucrarea materialelor textile, finisarea
materialelor textile, tivirea materialelor textile,
servicii de croitorie.

───────

(210) M 2022 02026
(151) 22/03/2022
(732) DREAM STEP S.R.L., STR.

TRAIAN NR. 97, PARTER, JUD.
MEHEDINȚI, DROBETA-TURNU
SEVERIN, MEHEDINȚI, ROMANIA

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

(540)

Dream Step

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.06; 02.09.19

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

3. Preparate pentru pedichiură, preparate
pentru manichiură, deodorante pentru picioare,
produse exfoliante pentru picioare, produse
nemedicamentoase pentru înmuiat picioarele,

(591) Culori revendicate: albastru, galben,
verde, roz, portocaliu
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săpun lichid pentru băi de picioare,
săpun antiperspirant pentru picioare, spray
dezodorizant pentru picioare, pudră pentru
picioare (nemedicinală), creme nemedicinale
pentru picioare, preparate nemedicinale pentru
îngrijirea picioarelor, măști de picioare pentru
îngrijirea pielii, unghii false pentru degetele
de la picioare, balsamuri nemedicinale pentru
picioare, măști de unică folosință, nu de uz
medical.
5. Pudră medicinală pentru picioare, creme
de picioare (medicinale), balsamuri medicinale
pentru picioare, creme medicinale pentru
îngrijirea picioarelor, produse și preparate
farmaceutice pentru prevenirea umflării
picioarelor, preparate medicinale pentru
îmbăierea picioarelor, produse pentru îngrijirea
picioarelor utilizate în scopuri medicale.
8. Instrumentar de pedichiură, truse de
pedichiură, truse de pedichiură electrice,
accesorii de pedichiură (instrumente manuale),
ustensile pentru manechiură și pedichiură,
accesorii pentru manichiură, truse de
manichiură, pile de unghii pentru manichiură,
etuiuri pentru instrumente de manichiură, pile
electrice de unghii, freză electrică pentru unghii,
aparate pentru pedichiură.
10. Dispozitive pentru masarea picioarelor,
dispozitive electrice pentru încălzirea picioarelor,
de uz medical, aparate de masaj pentru picioare,
bonete de protecție pentru păr, halate medicale,
costume medicale, mănuși medicale din latex,
mănuși de protecție de unică folosință, de uz
medical, măști medicale, măști medicale pentru
protecție antibacteriană.
11. Sterilizatoare, sterilizatoare cu ultraviolete,
sterilizator pupinel, sterilizatoare cu abur,
autoclave (sterilizatoare), aparate de sterilizare
instrumente pentru manichiura si pedichiura,
echipament pentru sterilizare, dezinfectare și
decontaminare instrumente pentru manichiura
si pedichiura, lămpi cu led utilizate pentru
manichiura si pedichiură.
20. Scaune pentru pedichiură, scaune pentru
manichiură, mese de lucru pentru manichiură.
35. Servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la afecțiunile
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
si cu ridicata în legătură cu preparate
nemedicinale pentru pedichiură, produse pentru
îngrijirea picioarelor utilizate în scopuri medicale,
ustensile pentru manechiură și pedichiură,
dispozitive electrice pentru încălzirea picioarelor
si dispozitive pentru masarea picioarelor,
accesorii manichiura si pedichiura, papuci
pentru pedichiură, scaune pentru pedichiură,

scaune pentru manichiură, mese de lucru
pentru manichiură, măști de unică folosință,
nu de uz medical, pile electrice de unghii,
freză electrică pentru unghii, aparate pentru
pedichiură, bonete de protecție pentru păr,
halate medicale, costume medicale, mănuși
medicale din latex, mănuși de protecție
de unică folosință, de uz medical, măști
medicale, măști medicale pentru protecție
antibacteriană, sterilizatoare, sterilizatoare cu
ultraviolete, sterilizator pupinel, sterilizatoare
cu abur, autoclave (sterilizatoare), aparate
de sterilizare instrumente pentru manichiură
și pedichiură, echipament pentru sterilizare,
dezinfectare și decontaminare instrumente
pentru manichiură și pedichiură, lămpi cu
led utilizate pentru manichiură și pedichiură,
publicitate, inclusiv publicitatea online pentru
preparate nemedicinale pentru pedichiură,
produse pentru îngrijirea picioarelor utilizate în
scopuri medicale, ustensile pentru manechiură
și pedichiură, dispozitive electrice pentru
încălzirea picioarelor si dispozitive pentru
masarea picioarelor, accesorii manichiura si
pedichiura, papuci pentru pedichiură, scaune
pentru pedichiură, scaune pentru manichiură,
mese de lucru pentru manichiură, măști de unică
folosință, nu de uz medical, pile electrice de
unghii, freză electrică pentru unghii, aparate
pentru pedichiură, bonete de protecție pentru
păr, halate medicale, costume medicale, mănuși
medicale din latex, mănuși de protecție de
unică folosință, de uz medical, măști medicale,
măști medicale pentru protecție antibacteriană,
sterilizatoare, sterilizatoare cu ultraviolete,
sterilizator pupinel, sterilizatoare cu abur,
autoclave (sterilizatoare), aparate de sterilizare
instrumente pentru manichiură și pedichiură,
echipament pentru sterilizare, dezinfectare și
decontaminare instrumente pentru manichiură
și pedichiură, lămpi cu led utilizate pentru
manichiură și pedichiură, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor magazinelor
de comert cu amanuntul in legatura cu preparate
nemedicinale pentru pedichiură, produse pentru
îngrijirea picioarelor utilizate în scopuri medicale,
ustensile pentru manechiură și pedichiură,
dispozitive electrice pentru încălzirea picioarelor
si dispozitive pentru masarea picioarelor,
accesorii manichiura si pedichiura, papuci
pentru pedichiură, scaune pentru pedichiură,
scaune pentru manichiură, mese de lucru
pentru manichiură, măști de unică folosință,
nu de uz medical, pile electrice de unghii,
freză electrică pentru unghii, aparate pentru
pedichiură, bonete de protecție pentru păr,
halate medicale, costume medicale, mănuși
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medicale din latex, mănuși de protecție
de unică folosință, de uz medical, măști
medicale, măști medicale pentru protecție
antibacteriană, sterilizatoare, sterilizatoare cu
ultraviolete, sterilizator pupinel, sterilizatoare
cu abur, autoclave (sterilizatoare), aparate
de sterilizare instrumente pentru manichiură
și pedichiură, echipament pentru sterilizare,
dezinfectare și decontaminare instrumente
pentru manichiură și pedichiură, lămpi cu led
utilizate pentru manichiură și pedichiură, servicii
de informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
servicii de marketing, publicitate şi promovare
in legatura cu preparate nemedicinale pentru
pedichiură, produse pentru îngrijirea picioarelor
utilizate în scopuri medicale, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, dispozitive electrice
pentru încălzirea picioarelor si dispozitive pentru
masarea picioarelor, accesorii manichiura si
pedichiura, papuci pentru pedichiură, scaune
pentru pedichiură, scaune pentru manichiură,
mese de lucru pentru manichiură, măști
de unică folosință, nu de uz medical, pile
electrice de unghii, freză electrică pentru
unghii, aparate pentru pedichiură, bonete de
protecție pentru păr, halate medicale, costume
medicale, mănuși medicale din latex, mănuși
de protecție de unică folosință, de uz medical,
măști medicale, măști medicale pentru protecție
antibacteriană, sterilizatoare, sterilizatoare cu
ultraviolete, sterilizator pupinel, sterilizatoare
cu abur, autoclave (sterilizatoare), aparate
de sterilizare instrumente pentru manichiură
și pedichiură, echipament pentru sterilizare,
dezinfectare și decontaminare instrumente
pentru manichiură și pedichiură, lămpi cu led
utilizate pentru manichiură și pedichiură, pentru
a permite clientilor sa le vada si sa le
achizitioneze cat mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vanzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
servicii de magazin fizic sau online de
comercializare cu amanuntul si/sau cu ridicata
in legatura cu preparate nemedicinale pentru
pedichiură, produse pentru îngrijirea picioarelor
utilizate în scopuri medicale, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, dispozitive electrice
pentru încălzirea picioarelor si dispozitive pentru
masarea picioarelor, accesorii manichiura si
pedichiura, papuci pentru pedichiură, scaune
pentru pedichiură, scaune pentru manichiură,
mese de lucru pentru manichiură, măști
de unică folosință, nu de uz medical, pile
electrice de unghii, freză electrică pentru

unghii, aparate pentru pedichiură, bonete de
protecție pentru păr, halate medicale, costume
medicale, mănuși medicale din latex, mănuși
de protecție de unică folosință, de uz medical,
măști medicale, măști medicale pentru protecție
antibacteriană, sterilizatoare, sterilizatoare cu
ultraviolete, sterilizator pupinel, sterilizatoare
cu abur, autoclave (sterilizatoare), aparate
de sterilizare instrumente pentru manichiură
și pedichiură, echipament pentru sterilizare,
dezinfectare și decontaminare instrumente
pentru manichiură și pedichiură, lămpi cu led
utilizate pentru manichiură și pedichiură, pe
bază de catalog, servicii de gestionare a
afacerilor în legătură cu comerțul electronic
de preparate nemedicinale pentru pedichiură,
produse pentru îngrijirea picioarelor utilizate în
scopuri medicale, ustensile pentru manechiură
și pedichiură, dispozitive electrice pentru
încălzirea picioarelor si dispozitive pentru
masarea picioarelor, accesorii manichiura si
pedichiura, papuci pentru pedichiură, scaune
pentru pedichiură, scaune pentru manichiură,
mese de lucru pentru manichiură, măști
de unică folosință, nu de uz medical, pile
electrice de unghii, freză electrică pentru
unghii, aparate pentru pedichiură, bonete de
protecție pentru păr, halate medicale, costume
medicale, mănuși medicale din latex, mănuși
de protecție de unică folosință, de uz medical,
măști medicale, măști medicale pentru protecție
antibacteriană, sterilizatoare, sterilizatoare cu
ultraviolete, sterilizator pupinel, sterilizatoare
cu abur, autoclave (sterilizatoare), aparate
de sterilizare instrumente pentru manichiură
și pedichiură, echipament pentru sterilizare,
dezinfectare și decontaminare instrumente
pentru manichiură și pedichiură, lămpi cu
led utilizate pentru manichiură și pedichiură,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul
si ridicata de preparate nemedicinale pentru
pedichiură, produse pentru îngrijirea picioarelor
utilizate în scopuri medicale, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, dispozitive electrice
pentru încălzirea picioarelor si dispozitive pentru
masarea picioarelor, accesorii manichiura si
pedichiura, papuci pentru pedichiură, scaune
pentru pedichiură, scaune pentru manichiură,
mese de lucru pentru manichiură, măști de unică
folosință, nu de uz medical, pile electrice de
unghii, freză electrică pentru unghii, aparate
pentru pedichiură, bonete de protecție pentru
păr, halate medicale, costume medicale, mănuși
medicale din latex, mănuși de protecție de
unică folosință, de uz medical, măști medicale,
măști medicale pentru protecție antibacteriană,
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sterilizatoare, sterilizatoare cu ultraviolete,
sterilizator pupinel, sterilizatoare cu abur,
autoclave (sterilizatoare), aparate de sterilizare
instrumente pentru manichiură și pedichiură,
echipament pentru sterilizare, dezinfectare și
decontaminare instrumente pentru manichiură
și pedichiură, lămpi cu led utilizate pentru
manichiură și pedichiură, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în legatura cu preparate nemedicinale pentru
pedichiură, produse pentru îngrijirea picioarelor
utilizate în scopuri medicale, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, dispozitive electrice
pentru încălzirea picioarelor si dispozitive pentru
masarea picioarelor, accesorii manichiura si
pedichiura, papuci pentru pedichiură, scaune
pentru pedichiură, scaune pentru manichiură,
mese de lucru pentru manichiură, măști
de unică folosință, nu de uz medical, pile
electrice de unghii, freză electrică pentru
unghii, aparate pentru pedichiură, bonete de
protecție pentru păr, halate medicale, costume
medicale, mănuși medicale din latex, mănuși
de protecție de unică folosință, de uz medical,
măști medicale, măști medicale pentru protecție
antibacteriană, sterilizatoare, sterilizatoare cu
ultraviolete, sterilizator pupinel, sterilizatoare
cu abur, autoclave (sterilizatoare), aparate
de sterilizare instrumente pentru manichiură
și pedichiură, echipament pentru sterilizare,
dezinfectare și decontaminare instrumente
pentru manichiură și pedichiură, lămpi cu
led utilizate pentru manichiură și pedichiură,
servicii de intermediere comercială in legatura
cu preparate nemedicinale pentru pedichiură,
produse pentru îngrijirea picioarelor utilizate în
scopuri medicale, ustensile pentru manechiură
și pedichiură, dispozitive electrice pentru
încălzirea picioarelor si dispozitive pentru
masarea picioarelor, accesorii manichiura si
pedichiura, papuci pentru pedichiură, scaune
pentru pedichiură, scaune pentru manichiură,
mese de lucru pentru manichiură, măști
de unică folosință, nu de uz medical, pile
electrice de unghii, freză electrică pentru
unghii, aparate pentru pedichiură, bonete de
protecție pentru păr, halate medicale, costume
medicale, mănuși medicale din latex, mănuși
de protecție de unică folosință, de uz medical,
măști medicale, măști medicale pentru protecție
antibacteriană, sterilizatoare, sterilizatoare cu
ultraviolete, sterilizator pupinel, sterilizatoare
cu abur, autoclave (sterilizatoare), aparate
de sterilizare instrumente pentru manichiură
și pedichiură, echipament pentru sterilizare,
dezinfectare și decontaminare instrumente
pentru manichiură și pedichiură, lămpi cu

led utilizate pentru manichiură și pedichiură,
servicii de comenzi online computerizate
pentru vânzarea cu ridicata și cu amănuntul
de preparate nemedicinale pentru pedichiură,
produse pentru îngrijirea picioarelor utilizate în
scopuri medicale, ustensile pentru manechiură
și pedichiură, dispozitive electrice pentru
încălzirea picioarelor si dispozitive pentru
masarea picioarelor, accesorii manichiura si
pedichiura, papuci pentru pedichiură, scaune
pentru pedichiură, scaune pentru manichiură,
mese de lucru pentru manichiură, măști
de unică folosință, nu de uz medical, pile
electrice de unghii, freză electrică pentru
unghii, aparate pentru pedichiură, bonete de
protecție pentru păr, halate medicale, costume
medicale, mănuși medicale din latex, mănuși
de protecție de unică folosință, de uz medical,
măști medicale, măști medicale pentru protecție
antibacteriană, sterilizatoare, sterilizatoare cu
ultraviolete, sterilizator pupinel, sterilizatoare
cu abur, autoclave (sterilizatoare), aparate
de sterilizare instrumente pentru manichiură
și pedichiură, echipament pentru sterilizare,
dezinfectare și decontaminare instrumente
pentru manichiură și pedichiură, lămpi cu
led utilizate pentru manichiură și pedichiură,
organizarea și coordonarea de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
publicitare pentru preparate nemedicinale pentru
pedichiură, produse pentru îngrijirea picioarelor
utilizate în scopuri medicale, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, dispozitive electrice
pentru încălzirea picioarelor si dispozitive pentru
masarea picioarelor, accesorii manichiura si
pedichiura, papuci pentru pedichiură, scaune
pentru pedichiură, scaune pentru manichiură,
mese de lucru pentru manichiură, măști
de unică folosință, nu de uz medical, pile
electrice de unghii, freză electrică pentru
unghii, aparate pentru pedichiură, bonete de
protecție pentru păr, halate medicale, costume
medicale, mănuși medicale din latex, mănuși
de protecție de unică folosință, de uz medical,
măști medicale, măști medicale pentru protecție
antibacteriană, sterilizatoare, sterilizatoare cu
ultraviolete, sterilizator pupinel, sterilizatoare
cu abur, autoclave (sterilizatoare), aparate
de sterilizare instrumente pentru manichiură
și pedichiură, echipament pentru sterilizare,
dezinfectare și decontaminare instrumente
pentru manichiură și pedichiură, lămpi cu
led utilizate pentru manichiură și pedichiură,
servicii de import-export in legatura cu preparate
nemedicinale pentru pedichiură, produse pentru
îngrijirea picioarelor utilizate în scopuri medicale,
ustensile pentru manechiură și pedichiură,
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dispozitive electrice pentru încălzirea picioarelor
si dispozitive pentru masarea picioarelor,
accesorii manichiura si pedichiura, papuci
pentru pedichiură, scaune pentru pedichiură,
scaune pentru manichiură, mese de lucru
pentru manichiură, măști de unică folosință,
nu de uz medical, pile electrice de unghii,
freză electrică pentru unghii, aparate pentru
pedichiură, bonete de protecție pentru păr, halate
medicale, costume medicale, mănuși medicale
din latex, mănuși de protecție de unică folosință,
de uz medical, măști medicale, măști medicale
pentru protecție antibacteriană, sterilizatoare,
sterilizatoare cu ultraviolete, sterilizator pupinel,
sterilizatoare cu abur, autoclave (sterilizatoare),
aparate de sterilizare instrumente pentru
manichiură și pedichiură, echipament pentru
sterilizare, dezinfectare și decontaminare
instrumente pentru manichiură și pedichiură,
lămpi cu led utilizate pentru manichiură și
pedichiură, organizare de evenimente, în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare pentru
vânzarea de preparate nemedicinale pentru
pedichiură, produse pentru îngrijirea picioarelor
utilizate în scopuri medicale, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, dispozitive electrice
pentru încălzirea picioarelor si dispozitive pentru
masarea picioarelor, accesorii manichiura si
pedichiura, papuci pentru pedichiură, scaune
pentru pedichiură, scaune pentru manichiură,
mese de lucru pentru manichiură, măști de unică
folosință, nu de uz medical, pile electrice de
unghii, freză electrică pentru unghii, aparate
pentru pedichiură, bonete de protecție pentru
păr, halate medicale, costume medicale, mănuși
medicale din latex, mănuși de protecție de
unică folosință, de uz medical, măști medicale,
măști medicale pentru protecție antibacteriană,
sterilizatoare, sterilizatoare cu ultraviolete,
sterilizator pupinel, sterilizatoare cu abur,
autoclave (sterilizatoare), aparate de sterilizare
instrumente pentru manichiură și pedichiură,
echipament pentru sterilizare, dezinfectare și
decontaminare instrumente pentru manichiură
și pedichiură, lămpi cu led utilizate pentru
manichiură și pedichiură, consiliere în afaceri
privind francizarea, administrarea afacerilor
în sistem de franciză, servicii de franciză
pentru asistență de marketing, asistență
privind comercializarea produselor, în cadrul
unui contract de franciză, consultanță privind
comerțul în barter.
41. Organizarea de cursuri în tehnici de
înfrumusețare, organizarea de cursuri de
formare in podologie, furnizare de cursuri de
formare in podologie, organizare de cursuri de
formare in podologie, coordonare de cursuri de

formare profesională in podologie, furnizare de
cursuri de instruire online in podologie.
44. Podologie, servicii de pedichiură, servicii de
manichiură și de pedichiură, manichiură, servicii
de manichiură la domiciliu, servicii prestate de
saloane de manichiură, servicii de masaj la
picioare, îngrijirea medicală a picioarelor, servicii
pentru îngrijirea picioarelor, îngrijirea estetică a
picioarelor.

───────

(210) M 2022 02027
(151) 22/03/2022
(732) TUYA COZY CAMP S.R.L., ȘOS.

MANGALIEI NR.10, BL. A2, SC.
A, AP.16, JUD. CONSTANȚA,
AGIGEA, 907015, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

TU&YA
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 26.02.07;
26.11.02; 26.11.05; 26.11.08

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

11. Lustră.
19. Construcții transportabile, nu din metal,
cabane nemetalice, usa lemn, ferestre.
20. Pat.
39. Servicii de turism privind organizarea
călătoriilor.
42. Găzduirea site-urilor de internet (site-uri
web), decorațiuni interioare.
43. Servicii de cazare temporară.

───────
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(210) M 2022 02057
(151) 23/03/2022
(732) SUBLIROM CO. SRL, STR. B.

FERME, NR. 2, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

sublirom co.

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 29.01.12; 11.03.03

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerţ, cu amănuntul si cu ridicata, in spatiu
fizic si online, in legatura cu cani ceramice,
cani sticla, cani plastic, halbe bere, farfurii,
mousepad, tricouri din bumbac si polyester,
genti si huse, portofele, perne, puzzle, rame
foto, tablouri, brichete, magneti frigider, magneti
decorativi, ceasuri, cristale foto, globuri foto,
baloane, decoratiuni de craciun, brelocuri, suport
pahare, carcase telefoane, folii telefoane, placi
aluminiu, placi ceramice, placi ardezie, placi foto,
cristale foto, cristale sublimare, animale plus,
hartie transfer sublimare, hartie sublimare, flex/
folii pentru materiale textile, folii flex adezive
pentru cutter-plotter, folii flock adezive pentru
cutter-plotter, prese cani, prese insigne, prese
textile, imprimante de sublimare cu gel, accesorii
pentru prese si imprimante, hartie de transfer,
cartuse pentru imprimante, cartuse cu gel de
sublimare, acrilice sublimabile, cerneala pentru
imprimare prin sublimare, sprayuri, consumabile
necesare imprimarii prin metoda sublimarii,
accesorii si consumabile utilizate in procesul
imprimarii prin metoda sublimarii, servicii de
comerţ, cu amănuntul si cu ridicata, in spatiu

fizic si online de produse sublimabile, servicii de
comerţ, cu amănuntul si cu ridicata, in spatiu
fizic si online de produse tratate in vederea
imprimarii prin metoda sublimarii, servicii de
comerţ, cu amănuntul si cu ridicata, in spatiu
fizic si online de consumabile utilizate in procesul
de imprimare prin sublimare, regruparea în
beneficiul tertilor, a produselor: căni ceramice,
căni sticlă, căni plastic, halbe bere, farfurii,
mousepad, tricouri din bumbac și polyester,
genți și huse, portofele, perne, puzzle, rame
foto, tablouri, brichete, magneți frigider, magneți
decorativi, ceasuri, cristale foto, globuri foto,
baloane, decorațiuni de Crăciun, brelocuri,
suport pahare, carcase telefoane, folii telefoane,
plăci aluminiu, plăci ceramice, plăci ardezie,
plăci foto, cristale foto, cristale sublimare,
animale pluș, hârtie transfer sublimare, hârtie
sublimare, flex/folii pentru materiale textile, folii
flex adezive pentru cutter-plotter, folii flock
adezive pentru cutter-plotter, prese căni, prese
insigne, prese textile, imprimante de sublimare
cu gel, accesorii pentru prese și imprimante,
hârtie de transfer, cartușe pentru imprimante,
cartușe cu gel de sublimare, acrilice sublimabile,
cerneală pentru imprimare prin sublimare,
sprayuri, consumabile necesare imprimării prin
metoda sublimării, accesorii și consumabile
utilizate în procesul imprimării prin metoda
sublimării (cu excepția transportului acestora),
permițând clienților să vizualizeze și să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel de
servicii pot fi furnizate de magazine de vanzare
cu amănuntul, puncte de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea vânzărilor,
furnizare de informații și consiliere pentru clienți
cu privire la selecția produselor și articolelor
de achiziționat, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, promovare de bunuri şi servicii
proprii si ale terţilor prin intermediul reţelelor
de calculatoare şi de comunicaţii, procesarea
administrativă a comenzilor de cumpărare,
furnizarea unei piețe on-line pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare, gestionare și monitorizare a
programelor de stimulare și fidelizare a clientilor.
40. Tratarea materialelor, serviciile de
imprimare, servicii de sublimare, servicii de
imprimare prin metoda sublimarii, servicii de

(591) Culori revendicate: rosu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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tratare a produselor in vederea imprimarii
prin sublimare, servicii de serigrafie, gravare,
tiparire, înrămarea lucrărilor de artă, servicii
de placare, servicii de galvanizare, servicii
de poleire, trasarea cu laserul, laminare,
tipărire litografică, tipărirea offset, magnetizare,
imprimarea de modele, imprimarea de modele
prin metoda sublimarii, tratarea prin presare
permanentă a ţesăturilor, imprimare fotografică,
fotogravura, servicii de fotoculegere, tipărire
(imprimare), servicii de sablare, imprimare
serigrafică, furnizarea de informaţii cu privire la
tratarea materialelor, furnizarea de informaţii cu
privire la serviciile de sublimare si de tratare
a produselor in vederea imprimarii prin metoda
sublimarii.

───────

(210) M 2022 02066
(151) 25/03/2022
(732) LATEST TRENDS INDUSTRIES

SRL, STRADA ANA IPĂTESCU
NR. 20A, JUDEȚ DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL, STR.
GRIVIȚA NR. 37E, JUDEȚ ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

AQUALIFE

(531) Clasificare Viena:
01.15.15; 27.05.01; 27.05.17

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

11. Capete de duș, capete de duș cu funcție
de economisire a apei, capete de pulverizare
pentru dușuri, accesorii cap de dus, filtre /
sisteme de filtrare pentru dus, suporți de dus,
capete de economisire a apei pentru baterii
chiuveta, accesorii pentru baterii chiuveta, baterii
chiuveta, capete de pulverizare a apei pentru
baterii chiuveta, filtre pentru apa potabila, filtre
pentru aparate de filtrare a apei / membrane
pentru aparate de filtrare a apei, aparat de filtrare

a apei, instalații de purificare a apei, aparate și
mașini de purificare a apei, aparate si instalații de
dedurizare a apei, filtre cu membrană cu osmoză
inversă pentru tratarea apei, unități de osmoză
inversă
21. Bureți exfolianți/abrazivi baie, mănuși
exfoliante/abrazive baie.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu capete de duș, capete de duș
cu funcție de economisire a apei, capete de
pulverizare pentru dușuri, accesorii cap de dus,
filtre / sisteme de filtrare pentru dus, suporți de
dus, capete de economisire a apei pentru baterii
chiuveta, accesorii pentru baterii chiuveta, baterii
chiuveta, capete de pulverizare a apei pentru
baterii chiuveta, filtre pentru apa potabila, filtre
pentru aparate de filtrare a apei / membrane
pentru aparate de filtrare a apei, aparat de filtrare
a apei, instalații de purificare a apei, aparate și
mașini de purificare a apei, aparate si instalații de
dedurizare a apei, filtre cu membrană cu osmoză
inversă pentru tratarea apei, unități de osmoză
inversă, bureți exfolianți/abrazivi baie, mănuși
exfoliante/abrazive baie.

───────
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(540)

Rhenania IMMO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 26.11.05

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

36. Servicii imobiliare, servicii privind afaceri
imobiliare.

───────

(210) M 2022 02075
(151) 24/03/2022
(732) AIS PRODIMPEX SRL, ŞOS.

ALEXANDRIEI NR. 144, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL,
STR. ROMANCIERILOR NR. 5,
BUCURESTI, 061791, ROMANIA

(540)

AIS CARE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaleta
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esentiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, preparate pentru
curățare și odorizante, produse pentru toaletă,
uleiuri esențiale și extracte aromatice, uleiuri
pentru masaj, uleiuri nemedicinale, detergenți
alții decât cei utilizați în procesele de fabricare și
scopuri medicale, decapanți.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicina,
alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluși, suplimente alimentare pentru
oameni și animale, plasturi și materiale
pentru pansamente, materiale pentru plombarea
dinților și pentru mulaje dentare, dezinfectante,
medicamente, suplimente dietetice de uz uman
și veterinar, suplimente alimentare de uz
medical, vitamine și preparate pe bază de
vitamine, preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare.
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,
instrumente ajutătoare pentru hrănire și suzete,
aparate, dispozitive și articole pentru activitatea
sexuală, echipament pentru exercitii fizice
de uz medical, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protectia auzului, aparate
și instrumente medicale și veterinare, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea

(591) Culori revendicate: roșu (HEX
#ED1C24), verde (HEX #ADC936),
portocaliu (HEX #EF7C21), negru (HEX
#000000)

(210) M 2022 02067
(151) 23/03/2022
(732) RHENANIA IMMO SRL, ALEEA

MONUMENTULUI, NR.1, SAT
SELIMBAR, JUDEȚ SIBIU, SIBIU,
557260, ROMANIA
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pacienților, îmbrăcăminte medicală, protetica
si implanturi artificiale, instrumente ajutătoare
ortopedice și pentru mobilitate.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
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, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, asistenţa privind managementul
comercial sau industrial, demonstraţii cu
produse, studii de marketing, cercetare de
marketing, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, distribuirea de eşantioane.

───────

(210) M 2022 02076
(151) 24/03/2022
(732) FAMILIA LUCAN SRL, STR. MIHAI

VITEAZU, NR. 37, JUDETUL ALBA,
CUGIR, ALBA, ROMANIA

(540)

Familia Lucan
Virșli Capră și Porc

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

29. Carne, extracte din carne, uleiuri și
grăsimi alimentare, bacon (slănină), caltaboș,
cârnați, mezeluri, crenvurști, grăsimi comestibile,
substanțe grase pentru fabricarea grăsimilor
comestibile, carne uscată prin înghețare, vânat,
nu viu, șuncă, untură, pate de ficat/pastă de ficat,
ficat, piftie din carne, carne, conservată, carne,
la conservă, porc, nu viu, păsări de curte, nu vii,
cărnuri sărate, învelișuri pentru cârnați, cârnați în
aluat, burtă, rulouri de varză umplute cu carne.

───────

(210) M 2022 02077
(151) 12/04/2022
(732) ESUSHI TEAM SRL, STR.

ALEXANDRU LAPUSNEANU
NR. 185A, SECRETARIAT, ET.
1, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

ESUSHI ENJOY
LIFE? ENJOY SUSHI!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 03.09.01

clase:
43. Servicii de alimentatie publica.

───────

(210) M 2022 02078
(151) 24/03/2022
(732) AIS PRODIMPEX SRL, ŞOS.

ALEXANDRIEI NR. 144, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL,
STR. ROMANCIERILOR NR. 5,
BUCURESTI, 061791, ROMANIA

(540)

AIS DENT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaleta
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esentiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,

(591) Culori revendicate: portocaliu, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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lustruire, degresare și șlefuire, preparate pentru
curățare și odorizante, produse pentru toaletă,
uleiuri esențiale și extracte aromatice, uleiuri
pentru masaj, uleiuri nemedicinale, detergenți
alții decât cei utilizați în procesele de fabricare și
scopuri medicale, decapanți.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicina,
alimente și substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluși, suplimente alimentare pentru
oameni și animale, plasturi și materiale
pentru pansamente, materiale pentru plombarea
dinților și pentru mulaje dentare, dezinfectante,
medicamente, suplimente dietetice de uz uman
și veterinar, suplimente alimentare de uz
medical, vitamine și preparate pe bază de
vitamine, preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare.
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,
instrumente ajutătoare pentru hrănire și suzete,
aparate, dispozitive și articole pentru activitatea
sexuală, echipament pentru exercitii fizice
de uz medical, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protectia auzului, aparate
și instrumente medicale și veterinare, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, îmbrăcăminte medicală, protetica
si implanturi artificiale, instrumente ajutătoare
ortopedice și pentru mobilitate.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
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, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, asistenţa privind managementul
comercial sau industrial, demonstraţii cu
produse, studii de marketing, cercetare de
marketing, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, distribuirea de eşantioane.

───────

(210) M 2022 02104
(151) 06/04/2022
(732) GLOBAL RECORDS SRL, PUTUL

LUI ZAMFIR 36, ETAJ 2, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Beach, Please!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.24; 26.03.01;
29.01.12

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale

───────

(591) Culori revendicate: alb, negru, verde
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 02105
(151) 24/03/2022
(732) PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU,

KONSALTING I PROMET
SPEKTAR DOO GORNJI
MILANOVAC, RUDNIČKA BB,
GORNJI MILANOVAC, 32300,
SERBIA

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 013322, ROMANIA

(540)

SB-LX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Foi, folii și pungi de plastic pentru împachetat
și ambalat, folii de plastic pentru ambalare
alimente, folii din plastic utilizate ca ambalaje
pentru alimente, foi de plastic pentru împachetat
și ambalat alimente, pungi universale de plastic,
pungi din plastic pentru depozitarea alimentelor,
pentru uz casnic, material plastic pentru ambalat.

───────

(210) M 2022 02109
(151) 30/03/2022
(732) ARLIS SRL, STR. LUNGĂ NR. 76,

AP. 3, JUD. BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CHIVOTÉ THE
HAPPINESS OF GIVING

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de publicitate pentru bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu casete pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente pentru măsurarea timpului, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu pietre
prețioase, perle și metale prețioase și imitații
ale acestora, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bijuterii confecționate din aur,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
bijuterii fabricate din argint, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bijuterii placate
cu metale prețioase, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceasuri din aur, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ceasuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceasuri placate cu aur, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ceasuri de mână,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceasuri din metale prețioase, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu curele
pentru ceasuri de mână, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ceasuri de mână
din argint, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ceasuri de mână din platină.

───────

(210) M 2022 02111
(151) 25/03/2022
(732) ERTODIMA SRL, STR.

TURNĂTORILOR NR. 22,
PARTER, CAMERA 4, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SESTANTE PUBBLICAZIONE
DI ANALISI GEOPOLITICHE

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

35. Cercetări privind afacerile, oferirea de
informații în domeniul afacerilor, prognoze
economice.
41. Transfer de know-how (instruire), publicarea
de texte, altele decât textele de
publicitate, predare/servicii educaționale/servicii
de instruire, scrierea de texte, altele decât cele
publicitare.

───────
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(210) M 2022 02115
(151) 25/03/2022
(732) CB FASHION LOFT SRL, INCINTA

PORT OVIDIU, PARTER, CAMERA
17, JUD. CONSTANȚA, OVIDIU,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

CB FASHION LOFT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.22; 29.01.01;
29.01.06

clase:
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.

───────

(210) M 2022 02120
(151) 25/03/2022
(732) DANTE INTERNATIONAL SA,

ŞOS. VIRTUȚII, NR. 148, SPATIUL
E47, SECTORUL 6, BUCUREȘTI,
60787, ROMANIA

(540)

SAVE ME
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software de calculator, programe de
calculatoare (software descărcabil), aplicaţii
software de calculator, descărcabile, software și
aplicații pentru dispozitive mobile descărcabile,

software de comerț electronic și de plăți
electronice, software, software mobil, software
de mesagerie instantanee descărcabil, software
de mesagerie instantanee, software descărcabil
sub formă de aplicații mobile pentru restaurante
virtuale pentru livrare și comenzi, rețele de
calculatoare și echipament pentru comunicarea
datelor.

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

35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de programe
de loializare, servicii de fidelizare, motivare
și recompensare, organizare și gestionare de
programe de stimulare și fidelizare comerciale,
gestionare de programe de loializare, de
stimulare sau promoționale pentru clienți,
administrarea unui program de reduceri care
să permită participanților să obțină reduceri
la produse și servicii prin utilizarea unui card
de membru pentru reduceri, promovare de
produse și servicii ale terților prin programe de
carduri de reduceri, administrarea de programe
de fidelitate cu reduceri sau stimulente,
servicii de promovare, promovarea comercială,
servicii de publicitate pentru promovarea
comerțului electronic, distribuirea de materiale
promoționale, marketing promoțional, servicii de
promovare și publicitate, dezvoltare de campanii
promoționale, promovare computerizată de
afaceri, promovarea vânzărilor pentru terți,
servicii promoționale furnizate prin telefon,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse pentru toaleta, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu uleiuri esentiale
si extracte aromatice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate pentru
curatare si odorizante, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de parfumerie
si odorizante, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru curatarea
si îngrijirea corpului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate pentru
igiena orala, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse și articole pentru
igienă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare si preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate și articole sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente pentru igienă și frumusețe pentru
oameni și animale, acționate manual, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
pentru aranjarea părului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente pentru
tunderea și îndepărtarea părului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
pentru manechiură și pedichiură, servicii de
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vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
electrice de coafare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mașini de tuns,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente manuale folosite în îngrijirea
frumuseții, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tacâmuri, cuțite de bucătărie
și ustensile de tăiat de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu unelte
pentru agricultură, grădinărit și peisagistică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ustensile de
bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tocatoare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu oale de gatit, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
articole de bucătărie și recipiente, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu rasnite
de cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ustensile de menaj, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu material
pentru îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte și
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole și echipament de sport,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării, jocuri și articole de joacă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
pentru cățărat (echipamente pentru terenuri de
joacă), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu balansoare (echipamente pentru
teren de joacă), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cadre de cățărat (articole pentru
joacă), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu castele gonflabile pentru copii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu căsuțe de jucărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipament de locuri
de joacă pentru copii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu leagăne, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de crăciun, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu pomi
de crăciun artificiali, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu carne și produse
din carne, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ouă și produse din ouă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse lactate și înlocuitori, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cafea, ceaiuri, cacao

și înlocuitori ai acestora, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu gheață, înghețată,
iaurt înghețat și șerbeturi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu sare, mirodenii,
arome și condimente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu otet, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu semințe procesate,
amidon și produsele acestora, preparate coapte
și drojdie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu biscuiți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu snacks-uri crocante, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu batoane de cereale
și batoane energizante, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dulciuri (bomboane),
tablete de ciocolată și gumă de mestecat, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciocolata, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pâine, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu paste făinoase
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu animale vii, organisme pentru
reproducere, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu paturi și culcușuri pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare și hrană pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fructe proaspete, nuci, legume și ierburi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu plante
și flori naturale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bere și produse de bere, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
(preparate pentru fabricarea -lor), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cidru, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole pentru uz cu tutun, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu chibrituri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
tutun și produse de tutun (inclusiv înlocuitori),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
și arome și soluții pentru acestea.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor,
distribuție prin conducte și cabluri, parcare și
depozitare de vehicule, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
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transportul, servicii de închiriere în legătură cu
transport și depozitare, transport, parcare și
depozitare vehicule, ancorare.

───────

(210) M 2022 02121
(151) 25/03/2022
(732) TRANSILVANIA EURO TOUR SRL,

STR. ODAII NR. 441-443, CAM.1,
PARTER, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

VOLTAROM

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 27.05.01; 27.05.17; 26.13.25

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

35. Servicii de comerț cu amănuntul.
───────

ŞOS. VIRTUȚII, NR. 148, SPATIUL
E47, SECTORUL 6, BUCUREȘTI,
60787, ROMANIA

(540)

eMAG Antreprenoriatul
nu se oprește niciodată

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

clase:
9. Software de calculator, programe de
calculatoare (software descărcabil), aplicaţii
software de calculator, descărcabile, aplicatii
(software) mobile descărcabile, software de
aplicaţii pentru dispozitive mobile.
35. Servicii ce implica publicitatea, promovarea
si promotii de vanzare pentru companii,
publicitate online si promovare prin intermediul
unei retele de computere si al unei retele de
telefonie mobila, servicii de reclama si promotii
de vanzare, inchirierea de timp si spatiu de
publicitate in mediile de comunicare, furnizarea
de spatii pe site-uri in scopul de a face reclama
pentru bunuri si servicii, publicarea textelor
publicitare online, prezentarea produselor in
toate mediile de comunicare, in scopul
vanzarii cu amanuntul si/sau cu ridicata,
aranjarea si organizarea de expozitii, targuri
si alte evenimente similare in scopuri
comerciale, procesarea (emiterea) electronica
a facturilor utilizatorilor, servicii de vanzare
cu amanuntul, cu ridicata si online pentru:
produse de toaleta, preparate pentru igiena
orala, parfumuri, preparate de infrumusetare si
de curatare pentru corp, uleiuri esentiale si

(591) Culori revendicate: verde
(R50G205B50)

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

(210) M 2022 02122
(151) 25/03/2022
(732) DANTE INTERNATIONAL SA,
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extrase aromatice, preparate pentru curatare si
odorizare, preparate abrazive pentru curatare,
lumanari, suplimente alimentare si preparate
dietetice, preparate si articole sanitare, aparate
pentru aranjarea parului, ustensile pentru
arta corporala, manichiura si pedichiura,
instrumente pentru tunderea si indepartarea
parului, tacamuri si instrumente pentru
prepararea alimentelor, unelte pentru gradinarit,
agricultura si peisagistica, unelte manuale pentru
constructie, reparatie si intretinere, aparate si
instrumente stiintifice de navigare, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cantarire, de masurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare si didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate si instrumente pentru
inregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media inregistrate si descarcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analaogice de inregistrare si de stocare,
fara continut, calculatoare si dispozitive
periferice de calculatoare, aparate de masaj,
aparate, dispozitive si articole pentru alaptarea
bebelusilor, aparate si instalatii de iluminat,
de incalzit, de racit, de producere a vaporilor,
de coacere, de uscare, de refrigerare, de
ventilare, de distribuire a apei si de uz sanitar,
vehicule, instrumente de masurare a timpului,
hartie si carton, produse de imprimerie, articole
de papetarie si articole de birou, cu exceptia
mobilei, adezivi pentru papetarie sau menaj,
materiale de desen si materiale pentru artisti,
pensule, materiale didactice si de instruire,
foi, folii si pungi din material plastic pentru
impachetare si ambalar, genti de voiaj si de
transport, umbrele si parasolare, bastoane,
zgarzi, lese si imbracaminte pentru animale,
mobilier divers, ustensile si recipienti pentru
menaj sau bucatarie, articole de bucatarie
si vesela, piepteni si bureti, produse din
sticla, portelan si ceramica, lenjerie de casa,
perdele, imbracaminte, incaltaminte, articole
care servesc la acoperirea capului, articole
de mercerie, decoratiuni pentru par, covoare,
presuri, rogojine, linoleum si alte produse
pentru acoperirea podelelor, tapete murale,
jocuri, jucarii si articole pentru joaca, aparate
pentru jocuri video, articole de gimnastica si
sport, decoratiuni (ornamente) pentru pomul de
Craciun, produse alimentare si bauturi.
42. Servicii de reţele informatice, programarea
pe calculator, servicii de programare a
calculatoarelor referitoare la aplicatii multimedia

si interactive, consultanta privind proiectarea
si dezvoltarea de software de calculator,
dezvoltarea de software (design), servicii
de stocare a datelor online furnizate de
specialisti in calculatoare, cu privire la informatii
online, personalizate, crearea si mentinerea
de site-uri web, furnizarea de motoare
de cautare pentru internet, gazduirea de
servere, servicii ale specialistilor referitoare la
technologia informatiei pentru stocarea datelor
online, furnizarea accesului temporar online, la
aplicatii si unelte software, furnizarea accesului
temporar la software nedescarcabil, servicii
ale specialistilor in technologia informatiei
referitoare la cloud computing, gazduirea site-
urilor web, gazduirea de aplicatii soft pentru
altii, crearea si furnizarea de aplicatii soft,
furnizarea de aplicatii soft pentru a permite si a
facilita incarcarea, descarcarea, redarea in flux,
trimiterea de mesaje, publicarea, expunerea,
postarea pe bloguri, furnizarea de legaturi,
impartirea de fisiere electronice sau de informatii
prin intermediul unei retele de comunicatii,
dezvoltarea de aplicatii electronice de software.

───────

(210) M 2022 02123
(151) 07/04/2022
(732) EVENT TIME MUSIC SRL, STR.

CAMINULUI NR. 3, CORPUL C2,
JUDETUL CONSTANTA, LIMANU,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

ROCK 'n VAMĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.14; 01.01.03

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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41. Servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, educație,
divertisment și sport.

───────

(210) M 2022 02124
(151) 07/04/2022
(732) EVENT TIME MUSIC SRL, STR.

CAMINULUI NR. 3, CORPUL C2,
JUDETUL CONSTANTA, LIMANU,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

FOLK 'n VAMA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.14; 01.01.03

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

41. Servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, educație,
divertisment și sport.

───────

ŞOS. VIRTUȚII, NR. 148, SPATIUL
E47, SECTORUL 6, BUCUREȘTI,
60787, ROMANIA

(540)

eMAG Căutarea nu
se oprește niciodată

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

clase:
9. Software de calculator, programe de
calculatoare (software descărcabil), aplicaţii
software de calculator, descărcabile, aplicatii
(software) mobile descărcabile, software de
aplicaţii pentru dispozitive mobile.
35. Servicii ce implica publicitatea, promovarea
si promotii de vanzare pentru companii,
publicitate online si promovare prin intermediul
unei retele de computere si al unei retele de
telefonie mobila, servicii de reclama si promotii
de vanzare, inchirierea de timp si spatiu de
publicitate in mediile de comunicare, furnizarea
de spatii pe site-uri in scopul de a face reclama
pentru bunuri si servicii, publicarea textelor
publicitare online, prezentarea produselor in
toate mediile de comunicare, in scopul
vanzarii cu amanuntul si/sau cu ridicata,
aranjarea si organizarea de expozitii, targuri
si alte evenimente similare in scopuri
comerciale, procesarea (emiterea) electronica
a facturilor utilizatorilor, servicii de vanzare
cu amanuntul, cu ridicata si online pentru:
produse de toaleta, preparate pentru igiena
orala, parfumuri, preparate de infrumusetare si

(210) M 2022 02125
(151) 25/03/2022
(732) DANTE INTERNATIONAL SA,

(591) Culori revendicate: rosu, albastru, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de curatare pentru corp, uleiuri esentiale si
extrase aromatice, preparate pentru curatare si
odorizare, preparate abrazive pentru curatare,
lumanari, suplimente alimentare si preparate
dietetice, preparate si articole sanitare, aparate
pentru aranjarea parului, ustensile pentru
arta corporala, manichiura si pedichiura,
instrumente pentru tunderea si indepartarea
parului, tacamuri si instrumente pentru
prepararea alimentelor, unelte pentru gradinarit,
agricultura si peisagistica, unelte manuale pentru
constructie, reparatie si intretinere, aparate si
instrumente stiintifice de navigare, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cantarire, de masurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare si didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate si instrumente pentru
inregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media inregistrate si descarcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analaogice de inregistrare si de stocare,
fara continut, calculatoare si dispozitive
periferice de calculatoare, aparate de masaj,
aparate, dispozitive si articole pentru alaptarea
bebelusilor, aparate si instalatii de iluminat,
de incalzit, de racit, de producere a vaporilor,
de coacere, de uscare, de refrigerare, de
ventilare, de distribuire a apei si de uz sanitar,
vehicule, instrumente de masurare a timpului,
hartie si carton, produse de imprimerie, articole
de papetarie si articole de birou, cu exceptia
mobilei, adezivi pentru papetarie sau menaj,
materiale de desen si materiale pentru artisti,
pensule, materiale didactice si de instruire,
foi, folii si pungi din material plastic pentru
impachetare si ambalar, genti de voiaj si de
transport, umbrele si parasolare, bastoane,
zgarzi, lese si imbracaminte pentru animale,
mobilier divers, ustensile si recipienti pentru
menaj sau bucatarie, articole de bucatarie
si vesela, piepteni si bureti, produse din
sticla, portelan si ceramica, lenjerie de casa,
perdele, imbracaminte, incaltaminte, articole
care servesc la acoperirea capului, articole
de mercerie, decoratiuni pentru par, covoare,
presuri, rogojine, linoleum si alte produse
pentru acoperirea podelelor, tapete murale,
jocuri, jucarii si articole pentru joaca, aparate
pentru jocuri video, articole de gimnastica si
sport, decoratiuni (ornamente) pentru pomul de
Craciun, produse alimentare si bauturi.
42. Servicii de reţele informatice, programarea
pe calculator, servicii de programare a

calculatoarelor referitoare la aplicatii multimedia
si interactive, consultanta privind proiectarea
si dezvoltarea de software de calculator,
dezvoltarea de software (design), servicii
de stocare a datelor online furnizate de
specialisti in calculatoare, cu privire la informatii
online, personalizate, crearea si mentinerea
de site-uri web, furnizarea de motoare
de cautare pentru internet, gazduirea de
servere, servicii ale specialistilor referitoare la
technologia informatiei pentru stocarea datelor
online, furnizarea accesului temporar online, la
aplicatii si unelte software, furnizarea accesului
temporar la software nedescarcabil, servicii
ale specialistilor in technologia informatiei
referitoare la cloud computing, gazduirea site-
urilor web, gazduirea de aplicatii soft pentru
altii, crearea si furnizarea de aplicatii soft,
furnizarea de aplicatii soft pentru a permite si a
facilita incarcarea, descarcarea, redarea in flux,
trimiterea de mesaje, publicarea, expunerea,
postarea pe bloguri, furnizarea de legaturi,
impartirea de fisiere electronice sau de informatii
prin intermediul unei retele de comunicatii,
dezvoltarea de aplicatii electronice de software.

───────

ŞOS. VIRTUȚII, NR. 148, SPATIUL
E47, SECTORUL 6, BUCUREȘTI,
60787, ROMANIA

(540)

eMAG Educația nu
se oprește niciodată

(210) M 2022 02126
(151) 25/03/2022
(732) DANTE INTERNATIONAL SA,
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

clase:
9. Software de calculator, programe de
calculatoare (software descărcabil), aplicaţii
software de calculator, descărcabile, aplicatii
(software) mobile descărcabile, software de
aplicaţii pentru dispozitive mobile.
35. Servicii ce implica publicitatea, promovarea
si promotii de vanzare pentru companii,
publicitate online si promovare prin intermediul
unei retele de computere si al unei retele de
telefonie mobila, servicii de reclama si promotii
de vanzare, inchirierea de timp si spatiu de
publicitate in mediile de comunicare, furnizarea
de spatii pe site-uri in scopul de a face reclama
pentru bunuri si servicii, publicarea textelor
publicitare online, prezentarea produselor in
toate mediile de comunicare, in scopul vanzarii
cu amanuntulsi/sau cu ridicata, aranjarea
si organizarea de expozitii, targuri si alte
evenimente similare in scopuri comerciale,
procesarea (emiterea) electronica a facturilor
utilizatorilor, servicii de vanzare cu amanuntul,
cu ridicata si online pentru: produse de
toaleta, preparate pentru igiena orala, parfumuri,
preparate de infrumusetare si de curatare
pentru corp, uleiuri esentiale si extrase
aromatice, preparate pentru curatare si
odorizare, preparate abrazive pentru curatare,
lumanari, suplimente alimentare si preparate
dietetice, preparate si articole sanitare, aparate
pentru aranjarea parului, ustensile pentru
arta corporala, manichiura si pedichiura,
instrumente pentru tunderea si indepartarea
parului, tacamuri si instrumente pentru
prepararea alimentelor, unelte pentru gradinarit,
agricultura si peisagistica, unelte manuale pentru
constructie, reparatie si intretinere, aparate si
instrumente stiintifice de navigare, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cantarire, de masurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare si didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate si instrumente pentru
inregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media inregistrate si descarcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analaogice de inregistrare si de stocare,
fara continut, calculatoare si dispozitive
periferice de calculatoare, aparate de masaj,
aparate, dispozitive si articole pentru alaptarea

bebelusilor, aparate si instalatii de iluminat,
de incalzit, de racit, de producere a vaporilor,
de coacere, de uscare, de refrigerare, de
ventilare, de distribuire a apei si de uz sanitar,
vehicule, instrumente de masurare a timpului,
hartie si carton, produse de imprimerie, articole
de papetarie si articole de birou, cu exceptia
mobilei, adezivi pentru papetarie sau menaj,
materiale de desen si materiale pentru artisti,
pensule, materiale didactice si de instruire,
foi, folii si pungi din material plastic pentru
impachetare si ambalar, genti de voiaj si de
transport, umbrele si parasolare, bastoane,
zgarzi, lese si imbracaminte pentru animale,
mobilier divers, ustensile si recipienti pentru
menaj sau bucatarie, articole de bucatarie
si vesela, piepteni si bureti, produse din
sticla, portelan si ceramica, lenjerie de casa,
perdele, imbracaminte, incaltaminte, articole
care servesc la acoperirea capului, articole
de mercerie, decoratiuni pentru par, covoare,
presuri, rogojine, linoleum si alte produse
pentru acoperirea podelelor, tapete murale,
jocuri, jucarii si articole pentru joaca, aparate
pentru jocuri video, articole de gimnastica si
sport, decoratiuni (ornamente) pentru pomul de
craciun, produse alimentare si bauturi.
42. Servicii de reţele informatice, programarea
pe calculator, servicii de programare a
calculatoarelor referitoare la aplicatii multimedia
si interactive, consultanta privind proiectarea
si dezvoltarea de software de calculator,
dezvoltarea de software (design), servicii
de stocare a datelor online furnizate de
specialisti in calculatoare, cu privire la informatii
online, personalizate, crearea si mentinerea
de site-uri web, furnizarea de motoare
de cautare pentru internet, gazduirea de
servere, servicii ale specialistilor referitoare la
technologia informatiei pentru stocarea datelor
online, furnizarea accesului temporar online, la
aplicatii si unelte software, furnizarea accesului
temporar la software nedescarcabil, servicii
ale specialistilor in technologia informatiei
referitoare la cloud computing, gazduirea site-
urilor web, gazduirea de aplicatii soft pentru
altii, crearea si furnizarea de aplicatii soft,
furnizarea de aplicatii soft pentru a permite si a
facilita incarcarea, descarcarea, redarea in flux,
trimiterea de mesaje, publicarea, expunerea,
postarea pe bloguri, furnizarea de legaturi,
impartirea de fisiere electronice sau de informatii
prin intermediul unei retele de comunicatii,
dezvoltarea de aplicatii electronice de software.

───────

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

163

(210) M 2022 02127
(151) 25/03/2022
(732) S.C. MENTOR S.R.L., CAL.

SEVERINULUI, NR. 46C, JUDETUL
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIS, NR.15A,
BL. 2, AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUDETUL BRASOV, BRASOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

MENTOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

9. Îmbrăcăminte de protecție antiradiații,
îmbrăcăminte de protecție împotriva
accidentelor, îmbrăcăminte de protecție
împotriva focului, îmbrăcăminte de protecție
pentru prevenirea accidentelor, îmbrăcăminte
de protecție împotriva pericolelor biologice,
foc (îmbrăcăminte de protecție împotriva
-lui), îmbrăcăminte de protecție contra
substanțelor chimice, îmbrăcăminte de
protecție confecționată din materiale
antiglonț, îmbrăcăminte de protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, îmbrăcăminte
de protecție pentru lucru (pentru protecție
împotriva accidentelor sau lezionării), protecție
(îmbrăcăminte de -) împotriva accidentelor,
radiațiilor și focului, accidente, radiații și foc
(îmbrăcăminte de protecție la -), îmbrăcăminte
de protecție contra accidentelor, radiațiilor
și focului, îmbrăcăminte de protecție contra
accidentelor, iradierii și incendiilor, accesorii
de protecție termică (îmbrăcăminte) împotriva
accidentelor sau vătămărilor, articole de
îmbrăcăminte de protecție și armură pentru
corp, articole de îmbrăcăminte izolante pentru
protecție împotriva accidentelor sau vătămărilor,
articole de îmbrăcăminte răcite electric pentru
protecție împotriva accidentelor sau vătămărilor,
articole de îmbrăcăminte pentru motocicliști
de protecție împotriva accidentelor sau
rănirilor, articole de îmbrăcăminte de piele
pentru protecție împotriva accidentelor sau a

vătămărilor, veste de protecție (îmbrăcăminte)
pentru prevenirea accidentelor sau leziunilor
(altele decât cele adaptate pentru sport),
paravane de azbest de protecție pentru pompieri,
paravane de azbest pentru pompieri.
25. Uniforme, uniforme școlare, uniforme
profesionale, uniforme pentru baseball, uniforme
pentru asistente, uniforme de asistentă, uniforme
pentru arbitri, uniforme de karate, uniforme de
judo, uniforme albe pentru bucătari, uniforme
pentru arte marțiale, uniforme pentru sporturi
de contact, uniforme de lucru, salopete,
salopete de lucru, salopete pentru vânătoare,
salopete pentru asistente medicale, articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară.

───────

(210) M 2022 02130
(151) 25/03/2022
(732) ALIN-MARIAN RADU, DRM.

VALEA FURCII, NR.84, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Doctor Skin

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni.

───────

(591) Culori revendicate: negru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 02131
(151) 25/03/2022
(732) S.C. DIAMY EXPERT S.R.L.,

STR. VERII, NR.10, MANSARDA,
SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIS, NR.15A,
BL.2, AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUDETUL BRASOV, BRASOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Old Style Real Estate

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.05.25

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

36. Servicii imobiliare, închiriere de bunuri
imobiliare și de proprietăți, achiziție de
proprietăți imobiliare (pentru terți), achiziții de
terenuri pentru închiriere, acordare de finanțare
pentru dezvoltarea imobiliară, administrare de
bunuri imobiliare, administrare de clădiri cu
locuințe, administrare de imobile, administrare
de proprietăți imobiliare, administrarea afacerilor
financiare legate de proprietăți imobiliare,
administrarea locuințelor, afaceri imobiliare,
agenție imobiliară, agenții de cazare (proprietăți
imobiliare), agenții de închiriere locuințe
pentru persoane din grupurile vulnerabile,
asistență în domeniul achizițiilor imobiliare,
brokeraj imobiliar, asistență în materie de
achiziții și interese financiare în domeniul
imobiliar, consultanță privind achiziționarea
de bunuri imobiliare, consultanță privind
bunuri imobiliare, coproprietate imobiliară,
evaluare și gestionare de bunuri imobiliare,

finanțarea proiectelor de dezvoltare imobiliară,
formare de consorții imobiliare, închirieri
de locuințe (apartamente), închiriere de
centre de afaceri, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea de clădiri,
servicii ale agențiilor imobiliare de spații
comerciale, servicii ale agențiilor de bunuri
imobiliare rezidențiale, selectare și achiziție
de proprietăți imobiliare (în numele terților),
punere la dispoziție de locuințe, organizare
de închirieri de apartamente, multiproprietăți
în domeniul imobiliar, intermediere privind
proprietatea comună a unei proprietăți
imobiliare, intermediere pentru încheierea de
acorduri privind finanțarea pentru operații de
construcții, intermediere pentru încheierea de
acorduri privind finanțarea pentru achiziționarea
de proprietăți imobiliare, gestiunea terenurilor,
gestiunea proprietăților comerciale, gestiunea
bunurilor imobiliare, gestionarea proprietăților
(imobiliare), gestionarea portofoliilor de
proprietăți, furnizare de informații privind
proprietățile (imobiliare), furnizare de locuințe
permanente, furnizare de informații privind
piața proprietăților (imobiliară), furnizare de
informații privind gestiunea terenurilor, furnizare
de informații privind bunuri imobiliare și terenuri,
furnizare de informații pe internet privind
afacerile imobiliare, servicii de împrumuturi
imobiliare, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, servicii de gestiune
imobiliară pentru complexe de clădiri, servicii
de gestiune imobiliară pentru ansambluri de
locuințe, servicii de gestiune de multiproprietăți,
servicii de căutare de proprietăți imobiliare
naționale, servicii de consultanță în materie
imobiliară pentru corporații, servicii de consiliere
privind evaluarea proprietăților imobiliare,
servicii de consiliere privind deținerea de
proprietăți imobiliare, servicii de cercetare
privind achiziția de proprietăți imobiliare, servicii
de brokeraj financiar în domeniul imobiliar,
servicii de agenții imobiliare pentru achiziția
și vânzarea de clădiri, servicii de agenție
pentru vânzarea de proprietăți imobiliare pe
bază de comision, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații industriale, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații de vânzare cu
amănuntul, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru spații de clădiri, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru malluri
de cumpărături, servicii de achiziții imobiliare,
servicii de achiziții de terenuri (în numele
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terților), servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, servicii
fiduciare imobiliare, servicii de tip escrow
pentru bunuri imobiliare, servicii de reprezentare
financiară în vederea deținerii de proprietăți în
numele terților, servicii de management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare,
servicii de localizare de apartamente pentru
terți (cazare permanentă), servicii de investiții
în domeniul imobiliar (servicii financiare),
servicii de informații computerizate privind
proprietățile imobiliare, servicii de finanțare,
servicii de informare, consiliere și consultanță
financiară, servicii de investiții, consultanță
privind investițiile rezidențiale, investiții
imobiliare, evaluări imobiliare, finanțarea
creditelor imobiliare, agențiile imobiliare, agenții
imobiliare, gestionarea investițiilor imobiliare,
managementul proprietăților imobiliare, servicii
imobiliare privind gestionarea investițiilor
imobiliare, brokeraj cu proprietăți imobiliare,
brokeraj de proprietăți imobiliare, investiții în
proprietăți imobiliare, estimări de proprietăți
imobiliare, evaluări de proprietăți imobiliare,
servicii ale agențiilor imobiliare, servicii de
brokeraj de bunuri imobiliare, servicii de
brokeraj de proprietăți imobiliare, organizare
de închirieri (doar proprietăți imobiliare),
estimări financiare (asigurări, bănci, proprietăți
imobiliare), consiliere privind investițiile în
proprietăți imobiliare, evaluarea financiară a
proprietății personale și imobiliare, achiziție de
proprietăți imobiliare (în numele terților), servicii
financiare pentru achiziționarea de proprietăți
imobiliare, agenții de închiriere de proprietăți
imobiliare (apartamente), servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de terenuri, servicii
de agenții imobiliare pentru închirierea de
clădiri, servicii de listare de proprietăți imobiliare
pentru închirierea de case și închirierea de
apartamente, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru locații pentru divertisment,
servicii de agenții imobiliare pentru achiziția
și vânzarea de terenuri, servicii de prelungire
a contractelor de închiriere pentru proprietăți
imobiliare, intermediere de contracte pentru
arendarea și închirierea de proprietăți imobiliare,
servicii de cesiune de contracte de închiriere a
proprietăților imobiliare, consiliere referitoare la
ipoteci pentru proprietăți rezidențiale.

───────

(210) M 2022 02136
(151) 25/03/2022
(732) ARCHDESIGN S.R.L., STR.

DUMBRAVA ROȘIE NR. 29, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
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)

ARCHDESIGN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 26.11.06;
26.11.09; 26.02.07

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

42. Servicii si consultanță în arhitectură,
intocmire proiecte arhitecturale, arhitectură
peisageră, servicii de arhitectură și inginerie,
design arhitectural pentru decorațiuni interioare
si exterioare, servicii de design în domeniul
arhitecturii, consultanță în domeniul arhitecturii și
realizării planurilor pentru construcții, inginerie,
furnizare de informații în domeniul designului
arhitectural printr-un site web, proiectarea
(designul) spațiului interior, consultanță în
materie de design interior, servicii de consultanță
în domeniul urbanismului, servicii de proiectare
de construcții, studii de proiecte tehnice, studii
de fezabilitate, expertize tehnice, servicii de
proiectare pentru structuri de înaltă rezistență,
servicii de proiectare tehnică de instalații, aviz de
specialitate în domeniul tehnologiei, design de
mobilier.

───────
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(210) M 2022 02140
(151) 25/03/2022
(732) DOGAN MEDIA INTERNATIONAL,

BD MARĂȘTI, NR. 65-67,
INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011465,
ROMANIA

(540)

CULISELE IUBIRII
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate prin intermediul serviciilor media
audiovizuale, publicitate tv, publicitate radio,
publicitate online, publiciate online prin
intermediul dispozitivelor electronice, inclusive
tablete si telefoane, servicii de promovare
si publicitate oferite pe si prin internet,
extranet, lans, si alte retele de comunicatii
electronice, promovare de divertisment, filme,
programe, material de promovare divertisment,
trailere pentru divertisment, sport, concerte,
stiri privint celebritati si divertisment, promovare
privind educatie, jocuri, activitati, concursuri,
evenimente, organizare si desfasurare de
expozitii si competitii, in scop publicitar.
38. Servicii de comunicatii si transmisie,
respectiv transmisie de voce, audio, sunet,
video, imagini, grafica, mesaje si date
prin reletele de telecomunicatii, retele de
telecomunicatii fara fir, internet, retele de
servicii de informatii si retele de date, servicii
de transmisie, respectiv servicii de transmisie
prin cablu, servicii de transmisie prin satelit,
transmisie electronica de continut de date,
grafica, sunet si video, transmisie si streaming
de programe, continut audio si vizual, si
continut media de divertisment prin retele
de calculatoare globale si prin retele de
comunicatii fara fir, servicii de transmisie de
continut media audiovizual de divertisment,
servicii de transmisie de continut media tematic,
servicii de retransmisie de continut media
audiovizual, servicii de furnizare de continut
media audiovizual, inclusiv online, servicii de
televiziune prin radiodifuzare, prin internet,
servicii de radio, radiodifuzare tv prin cablul
radiodifuzare tv prin satelit, radiodifuzare fara
fir, transmisii video la cerere, radiodifuzare tv
pe baza de abonament, radiodifuzare tv de
tip pay per view, servicii media mobile de
natura transmisiilor electronice, radiodifuzare
si transmisiune de continut audio, video

si multimedia inclusiv text, date, imagini,
audio, fisiere video si audio prin intermediul
internetului, comunicatiilor fara fir, retelelor de
comunicatii electronice si retele de calculatoare,
servicii de stiri si de agentii de stiri, servicii
interactive de televiziune precum telecomunicatii
si/sau comunicatii si/sau radiodifuzare si/
sau transmisie, servicii interactive pentru
telespectatori inclusiv spectatorii pe telefoane
mobile si pcuri sau alte dispozitive electronice,
fie servicii de telecomunicatii si/sau comunicatii
si/sau radiodifuzare si/sau transmisie, servicii
de radiodifuzare care incorporeaza servicii
interactive, servicii de transmisie, servicii de
radiodifuzare, servicii de simulcast, servicii
de comunicatii si telecomunicatii video on
demand, inclusiv servicii de comunicatii si
telecomunicatii near video on demand, furnizare,
prin toate mijloacele si modalitatile de transmisie
si comunicatii, de divertisment, filme, opere
audiovizuale, programe audiovizuale, videouri,
programe de televiziune, stiri, continut editorial.
41. Creatie de inregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace si modalitati,
productie de inregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace si modalitati,
distributie de inregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace si modalitati,
creatie, productie si distributie de programe de
televiziune si filme, prin orice mijloace, creatie
de opere audiovizuale, emisiuni, programe,
materiale audio/audiovideo de orice tip de
continut,   productie  de  opere  audiovizuale,
emisiuni,  programe,  materiale  audio/ 
audiovideo de orice tip de continut,  distributie 
de  opere  audiovizuale,  emisiuni, programe, 
materiale  audio/audiovideo  de  orice tip  de 
continut,  furnizare  de  video  on  demand, 
programe  de televiziune  si  filme,  furnizare 
de video carenu poate fi descarcat, programe 
de televiziune si filme, furnizare de continut 
de divertismentonline, servicii de divertisment 
prin  intermediul  unei  rețele  de  comunicații, 
de natura jocuriloronline și a site-urilor web 
care  oferă  o  mare varietate  de  informații  de 
divertisment  de  interes general,  servicii  de 
entertainment,  creatie, productie,  furnizare  si 
distributie  de  programe multimedia,  servicii 
de  informare  privind divertismentul,  creatie, 
productie,  furnizare  si distributie  jocuri 
interactive  video  şi  pentru mobil,  creatie, 
productie şi comunicare dedivertisment, stiri si 
servicii  educationale  printr- o  retea  globala 
de  comunicare  de  natura unor  pagini  de 
internet  afisand o varietate de informatie de 
divertisment   de   interes  general  cu privire  la
divertisment,   aducatie,   antrenamente,   sport,
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───────

(210) M 2022 02141
(151) 25/03/2022
(732) ARENA CONCEPT VISION SRL,

CALEA MOSILOR, NR.129,
CORP C2, PARTER, CAM.2,
AP.1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

hoco.premium product

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19

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

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

sanatate,  cultura,  inclusiv  filme,  programe de 
televiziune, videouri, clipuri de filme, fotografii, si 
alte  materiale  multimedia,  inclusiv  sub  forma 
de  podcasts  şi  webcasts,  furnizarea de 
informatii  cu  privire  la  divertisment,  filme,
documentare, stabilire grila de programe tv
si radio, materiale de promovare, trailere,
sport, concerte, competitii, celebritati, stiri de
divertisment, programe, educatie, jocuri, cultura,
timp liber, activitati, sanatate, concursuri si
evenimente, organizare, productie si prezentare
de showuri, competitii, spectacole de jocuri,
concerte, expozitii, evenimente, concursuri,
evenimente de scena, reprezentatii teatrale,
reprezentatii live, furnizare de informatii si servicii
de consultanta privind oricare din cele anterior
mentionate.
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comert cu amănuntul în legătură cu protecții de
ecran sub formă de folii pentru telefoane mobile,
servicii de comert cu amănuntul în legătură cu
brățări de ceas pentru comunicarea de date
către telefoane inteligente, servicii de comert cu
amănuntul în legătură cu unități flash usb cu
microconectoare usb compatibile cu telefoanele
mobile, servicii de comert cu amănuntul în
legătură cu tocuri pentru telefoane mobile din
piele sau din imitații de piele, servicii de comert
amănuntul în legătură cu telefoane mobile cu
tastaturi și numere mari care ajută utilizatorii cu
deficiențe de vedere sau de dexteritate, servicii
de comert cu ridicata în legătură cu telefoane,
servicii de comert cu ridicata în legătură cu
telefoane mobile, servicii de comert cu ridicata
în legătură cu telefoane portabile, servicii de
comert cu ridicata în legătură cu telefoane
celulare, servicii de comert cu ridicata în legătură
cu telefoane inteligente, servicii de comert cu
ridicata în legătură cu telefoane digitale, servicii
de comert cu ridicata în legătură cu conectoare
pentru telefoane, scu ridicata în legătură cu
adaptoare pentru telefoane, servicii de comert
cu ridicata în legătură cu căști pentru telefoane,
servicii de comert cu ridicata în legătură cu
telefoane celulare digitale, servicii de comert
cu ridicata în legătură cu telefoane fără fir,
servicii de comert cu ridicata în legătură cu
huse pentru telefoane, servicii de comert cu
ridicata în legătură cu baterii pentru telefoane,
servicii de comert cu ridicata în legătură cu
difuzoare pentru telefoane mobile, servicii de
comert cu ridicata în legătură cu căști pentru
telefoane mobile, servicii de comert cu ridicata
în legătură cu suporturi pentru telefoane mobile,
servicii de comert cu ridicata în legătură cu căști
fără fir pentru telefoane inteligente, servicii de
comert cu ridicata în legătură cu încărcătoare
de baterii pentru telefoane mobile, servicii de
comert cu ridicata în legătură cu huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, servicii
de comert cu ridicata în legătură cu căști cu
microfon pentru telefoane inteligente, servicii
de comert cu ridicata în legătură cu capace
mufă antipraf pentru telefoanele mobile, servicii
de comert cu ridicata în legătură cu seturi
de căști pentru telefoanele mobile, servicii de
comert cu ridicata în legătură cu suporturi de
încărcare fără fir pentru telefoane inteligente,
servicii de comert cu ridicata în legătură cu
echipamente pentru utilizarea fără mâini a
telefoanelor mobile, servicii de comert cu ridicata
în legătură cu suporturi pentru selfie, utilizate ca
accesorii pentru telefoane inteligente, servicii de
comert cu ridicata în legătură cu huse pentru
telefoane mobile, din pânză sau material textil,

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

───────
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(210) M 2022 02142
(151) 25/03/2022
(732) ARENA CONCEPT VISION SRL,

CALEA MOSILOR, NR.129,
CORP C2, PARTER, CAM.2,
AP.1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

X-LEVEL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 29.01.01;
09.03.09

clase:
35. Publicitate, servicii de comert cu amănuntul
în legătură cu telefoane mobile, servicii de
comert cu amănuntul în legătură cu telefoane
celulare, servicii de comert cu amănuntul în
legătură cu telefoane digitale, servicii de comert
cu amănuntul în legătură cu conectoare pentru
telefoane, servicii de comert cu amănuntul
în legătură cu adaptoare pentru telefoane,
servicii de comert cu amănuntul în legătură
cu căști pentru telefoane, servicii de comert
cu amănuntul în legătură cu telefoane celulare
digitale, servicii de comert cu cu amănuntul
în legătură cu telefoane fără fir, servicii de
comert cu amănuntul în legătură cu huse pentru
telefoane, servicii de comert cu amănuntul în
legătură cu baterii pentru telefoane, servicii de

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

(591) Culori revendicate: rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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ridicata în legătură cu telefoane digitale, servicii
de comert cu ridicata în legătură cu conectoare
pentru telefoane, servicii de comerț cu ridicata în
legătură cu adaptoare pentru telefoane, servicii
de comert cu ridicata în legătură cu căști
pentru telefoane, servicii de comert cu ridicata
în legătură cu telefoane celulare digitale, servicii
de comert cu ridicata în legătură cu telefoane
fără fir, servicii de comert cu ridicata în legătură
cu huse pentru telefoane, servicii de comert cu
ridicata în legătură cu baterii pentru telefoane,
servicii de comert cu ridicata în legătură cu
difuzoare pentru telefoane mobile, servicii de
comert cu ridicata în legătură cu căști pentru
telefoane mobile, servicii de comert cu ridicata
în legătură cu suporturi pentru telefoane mobile,
servicii de comert cu ridicata în legătură cu căști
fără fir pentru telefoane inteligente, servicii de
comert cu ridicata în legătură cu încărcătoare
de baterii pentru telefoane mobile, servicii de
comert cu ridicata în legătură cu huse cu
tastatură pentru telefoane inteligente, servicii
de comert cu ridicata în legătură cu căști cu
microfon pentru telefoane inteligente, servicii de
comert cu ridicata în legătură cu capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, servicii de
comert cu ridicata în legătură cu seturi de căști
pentru telefoanele mobile, servicii de comert cu
ridicata în legătură cu suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, servicii de
comert cu ridicata în legătură cu echipamente
pentru utilizarea fără mâini a telefoanelor mobile,
servicii de comert cu ridicata în legătură cu
suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii
pentru telefoane inteligente, servicii de comert
cu ridicata în legătură cu huse pentru telefoane
mobile, din pânză sau material textil, servicii
de comert cu ridicata în legătură cu adaptoare
de gen (adaptoare de cabluri) pentru telefoane
mobile, servicii de comert cu ridicata în legătură
cu folii de protecție cu cristale lichide pentru
telefoane inteligente, servicii de comert cu
ridicata în legătură cu protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, servicii de
comerț cu ridicata în legătură cu încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării în
vehicule, servicii de comert cu ridicata în legătură
cu aparate de telecomunicații destinate utilizării
cu rețele de telefoane mobile, servicii de comert
cu ridicata în legătură cu protecții de ecran sub
formă de folii pentru telefoane mobile, servicii
de comert cu ridicata în legătură cu brățări de
ceas pentru comunicarea de date către telefoane
inteligente, servicii de comert cu amănuntul în
legătură cu telefoane inteligente, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu 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 pentrutelefoane 
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.
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(210) M 2022 02143
(151) 25/03/2022
(732) REVEI CLAUDIU-LIVIU,

STR.STRAJERULUI, NR.5A,
JUDEȚ CONSTANȚA,
CONSTANȚA, 900178,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Ferma Verde Romania

(531) Clasificare Viena:
05.09.01; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.19;
29.01.03; 29.01.06; 29.01.07

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

31. Culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, plante și roadele
proaspete ale acestora, ciuperci proaspete,
plante naturale, produse agricole (neprelucrate),
produse agricole brute și neprocesate, plante și
flori naturale, animale vii, malt.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor, analiză
de preț, publicitate.

───────

(210) M 2022 02144
(151) 25/03/2022
(732) PRIME KAPITAL DEVELOPMENT

SRL, STR. BARBU VACARESCU
NR. 201, ET. 8 SI 11, SECTOR 2,
020276, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
POPESCU MAGDALENA DANIELA
- LEGAL2M, BD. MIRCEA
VODA, NR.24, ET. 4, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 030662, ROMANIA

(540)

Elba District
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate, închirierea spațiului
publicitar, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, închirierea panourilor
de afișaj (panouri publicitare), asistență în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, consultanță în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, consultanță în
organizarea afacerilor, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, servicii privind managementul
afacerilor pentru proiectele de construcții,
furnizarea de informații de afaceri prin
intermediul unui site web, servicii de agenție
de informații comerciale, asistență privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
oferirea de informații de contact comerciale
și de afaceri, servicii de intermediere
comercială, compilarea de informați în baze
de date computerizate, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, analiza costurilor, dezvoltarea de
concepte publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eșantioane,
managementul interimar al afacerii, studii de
marketing, cercetare de marketing, marketing,
servicii de comunicații corporative, închiriere
de echipament de birou în spații pentru co-
working, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor

(591) Culori revendicate: maro
(HEX#5E3519), verde (HEX#5CB30F),
gri (HEX#FFFFFF)
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de afaceri pentru terți, închiriere de echipamente
și mașini de birou, furnizarea unei piețe
comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri, organizarea
de spectacole de modă în scopuri promoționale,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziție pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
afaceri), promovarea bunurilor și serviciilor prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii de comerț cu amănuntul
pentru lucrările de artă furnizate de galeriile
de artă, promovarea vânzărilor pentru terți,
sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse.
36. Servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, brokeraj, brokeraj
pentru creditele de carbon, servicii de birou de
credit, stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanţă financiară,
furnizarea de informaţii financiare prin
intermediul unui site web, finanţare pentru
achiziţia în rate/finanţare pentru achiziţia prin
închiriere ,împrumuturi în rate, brokeraj de
asigurări, oferirea de informaţii în domeniul
asigurărilor, afaceri imobiliare, multifinanțare,
împrumuturi (finanţare), servicii bancare de
tip credit ipotecar, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui
card de membru, colectarea chiriilor, funcţii de
administrator fiduciar/custode.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, servicii de
tâmplărie, curăţarea coşurilor de fum, curăţarea
clădirilor (interior), curăţarea clădirilor (suprafaţa
exterioară), construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, instalare de
utilități pe șantiere de construcții, servicii de
electricieni, instalare și reparare de echipamente

de protecție împotriva inundațiilor, servicii de
deszăpezire, încărcarea mașinilor electrice,
servicii de menaj (servicii de curățenie),
închirierea maşinilor de spălat vesela,
dezinfectare, curăţarea uscată, instalarea şi
repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor/instalarea şi repararea
ascensoarelor, construcţia de fabrici, instalarea
şi repararea echipamentelor de încălzire,
instalarea şi repararea aparatelor de aer
condiţionat, instalarea uşilor şi ferestrelor,
instalarea şi repararea dispozitivelor de
irigare, spălarea rufelor, închirierea maşinilor
de spălat rufele, instalarea, întreţinerea şi
reparaţia maşinilor, zidărie, vopsire, interioară
şi exterioară, aplicarea tapetului/tapetare,
servicii de control al dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură
şi silvicultură, întreţinerea şi construcţia
conductelor, tencuire, lucrari de instalaţie de
apă şi canal, repararea pompelor, furnizarea
informaţiilor legate de reparaţii, nituire, pavarea
drumurilor, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, curăţarea străzilor întreţinerea
piscinelor, tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire,
încărcarea bateriilor la vehicule, curăţarea
geamurilor.
41. Furnizarea serviciilor de amuzament de tip
arcade, închirierea lucrărilor de artă, închirierea
echipamentelor audio, rezervarea locurilor
pentru spectacole, spectacole cinematografice /
spectacole de cinema, închirierea de aparate
cinematografice, servicii de club (divertisment
sau educaţie), antrenare (instruire), organizarea
şi susţinerea de concerte, organizarea
şi susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment furnizate
de galeriile de artă, distribuție de filme,
transfer de know-how (instruire), servicii
educaționale furnizate de asistenți pentru
nevoi speciale, servicii de editare video
pentru evenimente, servicii de tehnician
de lumini pentru evenimente, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, furnizarea
de filme, nedescărcabile, prin servicii video
la cerere, efectuarea antrenamentelor de
fitness, închirierea echipamentului pentru jocuri,
predarea gimnasticii, servicii ale cluburilor de
sănătate (antrenamente de sănătate şi fitness),
servicii de karaoke, servicii de împrumut ale
bibliotecii, servicii de bibliotecă mobilă, şcoli
de grădiniţă, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, organizarea şi susţinerea
de seminarii, închirierea de decoruri pentru
spectacole, producţia de spectacole, furnizarea
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de facilităţi sportive, închirierea de terenuri de
sport, închirierea de decoruri pentru scenă,
predare / servicii educaţionale / servicii de
instruire, închirierea terenurilor de tenis, producţii
de teatru, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de creşă (crèche), închirierea
dozatoarelor de apă potabilă, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii hoteliere, rezervări de hoteluri,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de recepţie
pentru cazare temporară (gestionarea sosirilor
şi plecărilor), servicii de restaurant, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea clădirilor
transportabile.
45. Îngrijirea copiilor (babysitting), servicii de
plimbare a câinilor, servicii de house sitting
(locuirea în casa unui terţ şi întreţinerea, acesteia
pe o perioadă temporară), servicii de concierge,
pet sitting (îngrijirea temporară a unui animal de
companie aparţinând unui terţ).

───────

(210) M 2022 02145
(151) 25/03/2022
(732) PRIME KAPITAL DEVELOPMENT

SRL, BD.BARBU VACARESCU,
NR. 201, ETAJ 11, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 020276, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
POPESCU MAGDALENA DANIELA -
LEGAL2M, BD. MIRCEA VODA, NR.
24, ET. 4, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030662, ROMANIA

(540)

Elba Office
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate, închirierea spațiului
publicitar, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, închirierea panourilor
de afișaj (panouri publicitare), asistență în
managementul afacerilor, întrebări privind

afacerile, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, consultanță în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, consultanță în
organizarea afacerilor, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, servicii privind managementul
afacerilor pentru proiectele de construcții,
furnizarea de informații de afaceri prin
intermediul unui site web, servicii de agenție
de informații comerciale, asistență privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
oferirea de informații de contact comerciale
și de afaceri, servicii de intermediere
comercială, compilarea de informați în baze
de date computerizate, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, analiza costurilor, dezvoltarea de
concepte publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eșantioane,
managementul interimar al afacerii, studii de
marketing, cercetare de marketing, marketing,
servicii de comunicații corporative, închiriere
de echipament de birou în spații pentru co-
working, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, închiriere de echipamente
și mașini de birou, furnizarea unei piețe
comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri, organizarea
de spectacole de modă în scopuri promoționale,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziție pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
afaceri), promovarea bunurilor și serviciilor prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii de comerț cu amănuntul
pentru lucrările de artă furnizate de galeriile
de artă, promovarea vânzărilor pentru terți,
sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse.
36. Servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, brokeraj, brokeraj
pentru creditele de carbon, servicii de birou de
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credit, stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanţă financiară,
furnizarea de informaţii financiare prin
intermediul unui site web, finanţare pentru
achiziţia în rate/finanţare pentru achiziţia prin
închiriere ,împrumuturi în rate, brokeraj de
asigurări, oferirea de informaţii în domeniul
asigurărilor, afaceri imobiliare, multifinanțare,
împrumuturi (finanţare), servicii bancare de
tip credit ipotecar, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui
card de membru, colectarea chiriilor, funcţii de
administrator fiduciar/custode.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, servicii de
tâmplărie, curăţarea coşurilor de fum, curăţarea
clădirilor (interior), curăţarea clădirilor (suprafaţa
exterioară), construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, instalare de
utilități pe șantiere de construcții, servicii de
electricieni, instalare și reparare de echipamente
de protecție împotriva inundațiilor, servicii de
deszăpezire, încărcarea mașinilor electrice,
servicii de menaj (servicii de curățenie),
închirierea maşinilor de spălat vesela,
dezinfectare, curăţarea uscată, instalarea şi
repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor/instalarea şi repararea
ascensoarelor, construcţia de fabrici, instalarea
şi repararea echipamentelor de încălzire,
instalarea şi repararea aparatelor de aer
condiţionat, instalarea uşilor şi ferestrelor,
instalarea şi repararea dispozitivelor de
irigare, spălarea rufelor, închirierea maşinilor
de spălat rufele, instalarea, întreţinerea şi
reparaţia maşinilor, zidărie, vopsire, interioară
şi exterioară, aplicarea tapetului/tapetare,
servicii de control al dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură
şi silvicultură, întreţinerea şi construcţia
conductelor, tencuire, lucrari de instalaţie de
apă şi canal, repararea pompelor, furnizarea
informaţiilor legate de reparaţii, nituire, pavarea
drumurilor, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, curăţarea străzilor întreţinerea
piscinelor, tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire,

încărcarea bateriilor la vehicule, curăţarea
geamurilor.
41. Furnizarea serviciilor de amuzament de tip
arcade, închirierea lucrărilor de artă, închirierea
echipamentelor audio, rezervarea locurilor
pentru spectacole, spectacole cinematografice /
spectacole de cinema, închirierea de aparate
cinematografice, servicii de club (divertisment
sau educaţie), antrenare (instruire), organizarea
şi susţinerea de concerte, organizarea
şi susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment furnizate
de galeriile de artă, distribuție de filme,
transfer de know-how (instruire), servicii
educaționale furnizate de asistenți pentru
nevoi speciale, servicii de editare video
pentru evenimente, servicii de tehnician
de lumini pentru evenimente, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, furnizarea
de filme, nedescărcabile, prin servicii video
la cerere, efectuarea antrenamentelor de
fitness, închirierea echipamentului pentru jocuri,
predarea gimnasticii, servicii ale cluburilor de
sănătate (antrenamente de sănătate şi fitness),
servicii de karaoke, servicii de împrumut ale
bibliotecii, servicii de bibliotecă mobilă, şcoli
de grădiniţă, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, organizarea şi susţinerea
de seminarii, închirierea de decoruri pentru
spectacole, producţia de spectacole, furnizarea
de facilităţi sportive, închirierea de terenuri de
sport, închirierea de decoruri pentru scenă,
predare / servicii educaţionale / servicii de
instruire, închirierea terenurilor de tenis, producţii
de teatru, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de creşă (crèche), închirierea
dozatoarelor de apă potabilă, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii hoteliere, rezervări de hoteluri,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de recepţie
pentru cazare temporară (gestionarea sosirilor
şi plecărilor), servicii de restaurant, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea clădirilor
transportabile.
45. Îngrijirea copiilor (babysitting), servicii de
plimbare a câinilor, servicii de house sitting
(locuirea în casa unui terţ şi întreţinerea, acesteia
pe o perioadă temporară), servicii de concierge,
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pet sitting (îngrijirea temporară a unui animal de
companie aparţinând unui terţ).

───────

VIRTUȚII NR. 148, SPATIUL E47,
SECTORUL 6, BUCURESTI, 60787,
ROMANIA

(540)

eMAG Responsabilitatea
noastra nu se

opreste niciodata

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 29.01.13

clase:
9. Software de calculator, programe de
calculatoare (software descărcabil), aplicaţii
software de calculator, descărcabile, aplicatii
(software) mobile descărcabile, software de
aplicaţii pentru dispozitive mobile.
35. Servicii ce implică publicitatea, promovarea
și promoții de vânzare pentru companii,
publicitate online și promovare prin intermediul
unei rețele de computere și al unei rețele de
telefonie mobilă, servicii de reclamă și promoții
de vânzare, închirierea de timp și spațiu de
publicitate în mediile de comunicare, furnizarea
de spații pe site-uri în scopul de a face reclamă
pentru bunuri și servicii, publicarea textelor
publicitare online, prezentarea produselor în
toate mediile de comunicare, în scopul vânzării

cu amanuntulsi/sau cu ridicată, aranjarea
și organizarea de expoziții, târguri și alte
evenimente similare în scopuri comerciale,
procesarea (emiterea) electronică a facturilor
utilizatorilor, servicii de vânzare cu amănuntul,
cu ridicată și online pentru: produse de
toaletă, preparate pentru igienă orală, parfumuri,
preparate de înfrumusețare și de curățare
pentru corp, uleiuri esențiale și extrase
aromatice, preparate pentru curățare și
odorizare, preparate abrazive pentru curățare,
lumânări, suplimente alimentare și preparate
dietetice, preparate și articole sanitare, aparate
pentru aranjarea părului, ustensile pentru
artă corporală, manichiură și pedichiură,
instrumente pentru tunderea și îndepărtarea
părului, tacamuri și instrumente pentru
prepararea alimentelor, unelte pentru grădinărit,
agricultură și peisagistică, unelte manuale pentru
construcție, reparație și întreținere, aparate și
instrumente științifice de navigare, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântarire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comandă curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descarcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analaogice de înregistrare și de stocare,
fără conținut, calculatoare și dispozitive
periferice de calculatoare, aparate de masaj,
aparate, dispozitive și articole pentru alăptarea
bebelușilor, aparate și instalații de iluminat, de
încălzit, de răcit, de producere a vaporilor,
de coacere, de uscare, de refrigerare, de
ventilare, de distribuire a apei și de uz sanitar,
vehicule, instrumente de măsurare a timpului,
hârtie și carton, produse de imprimerie, articole
de papetărie și articole de birou, cu excepția
mobile, 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, genți de voiaj și
de transport, umbrele și parasolare, bastoane,
zgărzi, leșe și îmbrăcăminte pentru animale,
mobilier diverse, ustensile și recipienți pentru
menaj sau bucătărie, articole de bucătărie
și veselă, piepteni și bureți, produse din
sticlă, porțelan și ceramic, lenjerie de casă,
perdele, îmbrăcăminte, încălțăminte, articole
care servesc la acoperirea capului, articole
de mercerie, decorațiuni pentru par, covoare,

(210) M 2022 02148
(151) 25/03/2022
(732) DANTE INTERNATIONAL, ŞOS.

(591) Culori revendicate: rosu, albastru, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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preșuri, rogojine, linoleum și alte produse
pentru acoperirea podelelor, tapete murale,
jocuri, jucării și articole pentru joacă, aparate
pentru jocuri video, articole de gimnastică și
sport, decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun, produse alimentare și băuturi.
42. Servicii de reţele informatice, programarea
pe calculator, servicii de programare a
calculatoarelor referitoare la aplicatii multimedia
si interactive, consultanta privind proiectarea
si dezvoltarea de software de calculator,
dezvoltarea de software (design), servicii
de stocare a datelor online furnizate de
specialisti in calculatoare, cu privire la informatii
online, personalizate, crearea si mentinerea
de site-uri web, furnizarea de motoare
de cautare pentru internet, gazduirea de
servere, servicii ale specialistilor referitoare la
technologia informatiei pentru stocarea datelor
online, furnizarea accesului temporar online, la
aplicatii si unelte software, furnizarea accesului
temporar la software nedescarcabil, servicii
ale specialistilor in technologia informatiei
referitoare la cloud computing, gazduirea site-
urilor web, gazduirea de aplicatii soft pentru
altii, crearea si furnizarea de aplicatii soft,
furnizarea de aplicatii soft pentru a permite si a
facilita incarcarea, descarcarea, redarea in flux,
trimiterea de mesaje, publicarea, expunerea,
postarea pe bloguri, furnizarea de legaturi,
impartirea de fisiere electronice sau de informatii
prin intermediul unei retele de comunicatii,
dezvoltarea de aplicatii electronice de software.

───────

ŞOS. VIRTUTII, NR.148, SPATIUL
E47, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
60787, ROMANIA

(540)

eMAG responsabilitatea
pentru mediu nu se
opreste niciodata

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 16.03.17

clase:
9. Software de calculator, programe de
calculatoare (software descărcabil), aplicaţii
software de calculator, descărcabile, aplicatii
(software) mobile descărcabile, software de
aplicaţii pentru dispozitive mobile.
35. Servicii ce implica publicitatea, promovarea
si promotii de vanzare pentru companii,
publicitate online si promovare prin intermediul
unei retele de computere si al unei retele de
telefonie mobila, servicii de reclama si promotii
de vanzare, inchirierea de timp si spatiu de
publicitate in mediile de comunicare, furnizarea
de spatii pe site-uri in scopul de a face reclama
pentru bunuri si servicii, publicarea textelor
publicitare online, prezentarea produselor in
toate mediile de comunicare, in scopul vanzarii
cu amanuntulsi/sau cu ridicata, aranjarea
si organizarea de expozitii, targuri si alte
evenimente similare in scopuri comerciale,
procesarea (emiterea) electronica a facturilor
utilizatorilor, servicii de vanzare cu amanuntul,
cu ridicata si online pentru: produse de

(210) M 2022 02149
(151) 25/03/2022
(732) DANTE INTERNATIONAL SA,

(591) Culori revendicate: rosu, albastru, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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42. Servicii de reţele informatice, programarea
pe calculator, servicii de programare a
calculatoarelor referitoare la aplicatii multimedia
si interactive, consultanta privind proiectarea
si dezvoltarea de software de calculator,
dezvoltarea de software (design), servicii
de stocare a datelor online furnizate de
specialisti in calculatoare, cu privire la informatii
online, personalizate, crearea si mentinerea
de site-uri web, furnizarea de motoare
de cautare pentru internet, gazduirea de
servere, servicii ale specialistilor referitoare la
technologia informatiei pentru stocarea datelor
online, furnizarea accesului temporar online, la
aplicatii si unelte software, furnizarea accesului
temporar la software nedescarcabil, servicii
ale specialistilor in technologia informatiei
referitoare la cloud computing, gazduirea site-
urilor web, gazduirea de aplicatii soft pentru
altii, crearea si furnizarea de aplicatii soft,
furnizarea de aplicatii soft pentru a permite si a
facilita incarcarea, descarcarea, redarea in flux,
trimiterea de mesaje, publicarea, expunerea,
postarea pe bloguri, furnizarea de legaturi,
impartirea de fisiere electronice sau de informatii
prin intermediul unei retele de comunicatii,
dezvoltarea de aplicatii electronice de software.

───────

(210) M 2022 02154
(151) 27/03/2022
(732) AV DAMARIS, STR. NOVACI NR.4,

BL. S9, SC.1, ET.2, AP.9, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ELISHA

toaleta, preparate pentru igiena orala, parfumuri,
preparate de infrumusetare si de curatare
pentru corp, uleiuri esentiale si extrase
aromatice, preparate pentru curatare si
odorizare, preparate abrazive pentru curatare,
lumanari, suplimente alimentare sipreparate
dietetice , preparate si articole sanitare , aparate
pentru aranjarea parului, ustensile pentru arta
corporala, manichiura si pedichiura, instrumente
pentru  tunderea  si  indepartarea  parului,
tacamuri si instrumente pentru prepararea
alimentelor, unelte pentru gradinarit, agricultura
si peisagistica, unelte manuale pentru
constructie, reparatie si intretinere, aparate si
instrumente stiintifice de navigare, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cantarire, de masurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare si didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate si instrumente pentru
inregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media inregistrate si descarcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analaogice de inregistrare si de stocare, fara
continut, calculatoare si dispozitive periferice
de  calculatoare,  aparate  de  masaj,
aparate, dispozitive si articole pentru alaptarea
bebelusilor, aparate si instalatii de iluminat,
de incalzit, de racit, de producere a vaporilor,
de coacere, de uscare, de refrigerare, de
ventilare, de distribuire a apei  si de uz sanitar,
vehicule, instrumente de masurare a timpului,
hartie si carton, produse de imprimerie articole
de papetarie si articole de birou, cu exceptia
mobilei, adezivi pentru papetarie sau menaj
materiale de desen si materiale pentru artisti,
pensule, materiale didactice si de instruire,
foi, folii si pungi din material plastic pentru
impachetare si ambalar, genti de voiaj si de
transport, umbrele si parasolare, bastoane,
zgarzi, lese si imbracaminte pentru animale,
mobilier divers ustensile si recipienti pentru
menaj sau bucatarie, articole de bucatarie
si vesela, piepteni si bureti, produse din
sticla, portelan si ceramica, lenjerie de casa,
perdele, imbracaminte, incaltaminte, articole
care servesc la acoperirea capului, articole
de mercerie, decoratiuni pentru par, covoare,
presuri, rogojine, linoleum si alte produse
pentru  acoperirea  podelelor,  tapete  murale,
jocuri, jucarii si articole pentru joaca aparate
pentru jocuri video, articole de gimnastica si
sport, decoratiuni (ornamente) pentru pomul de
craciun, produse alimentare si bauturi.
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 29.01.11

(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
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

───────

(210) M 2022 02158
(151) 28/03/2022
(732) IRYNA CIHEREAN, SAT SIEU-

ODORHEI NR.98, JUD. BISTRIȚA
NASAUD, SIEU-ODORHEI, 427305,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

TF Tyna Fashion

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.04.03; 26.04.18

clase:
25. Imbracaminte, incaltaminte, articole pentru
acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comert cu ridicata, amanuntul si on-line,
servicii de agenții de import-export.

───────

(210) M 2022 02160
(151) 28/03/2022
(732) OCHI CĂPRUI S.R.L., STR.

GRIGORE URECHE, NR. 3, JUD.
SATU MARE, SATU MARE, SATU
MARE, ROMANIA

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

(540)

IMAGISTER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 02.09.04; 02.09.15;
26.01.03

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a rame de
ochelari, rame de ochelari nemontate, rame
pentru ochelari de soare, rame din metal pentru
ochelari, rame din plastic pentru ochelari, rame
pentru ochelari de vedere și ochelari de soare,
rame pentru ochelari din metal și material
sintetice, rame pentru ochelari din metal sau
dintr-o combinație de metal și materiale plastice,
ochelari, ochelari de soare și lentile de contact,
lentile oftalmologice, lentile pentru ochelari,
lentile optice, lentile de contact, lentile oftalmice

(591) Culori revendicate: galben (HEX
#DAB561)

(591) Culori revendicate: turcoaz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de sticlă, lentile din material plastic, instrumente
pentru examinare folosite în optica medicală,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
referitoare la rame de ochelari, rame de ochelari
nemontate, rame pentru ochelari de soare, rame
din metal pentru ochelari, rame din plastic
pentru ochelari, rame pentru ochelari de vedere
și ochelari de soare, rame pentru ochelari
din metal și material sintetice, rame pentru
ochelari din metal sau dintr-o combinație de
metal și materiale plastice, ochelari, ochelari de
soare și lentile de contact, lentile oftalmologice,
lentile pentru ochelari, lentile optice, lentile de
contact, lentile oftalmice de sticlă, lentile din
material plastic, instrumente pentru examinare
folosite în optica medicală, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul online
referitoare la rame de ochelari, rame de ochelari
nemontate, rame pentru ochelari de soare, rame
din metal pentru ochelari, rame din plastic
pentru ochelari, rame pentru ochelari de vedere
și ochelari de soare, rame pentru ochelari
din metal și material sintetice, rame pentru
ochelari din metal sau dintr-o combinație de
metal și materiale plastice, ochelari, ochelari de
soare și lentile de contact, lentile oftalmologice,
lentile pentru ochelari, lentile optice, lentile de
contact, lentile oftalmice de sticlă, lentile din
material plastic, instrumente pentru examinare
folosite în optica medicală, dispozitive optice,
amplificatori și dispozitive de corecție, furnizarea
de informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la rame de ochelari, rame de ochelari nemontate,
rame pentru ochelari de soare, rame din
metal pentru ochelari, rame din plastic pentru
ochelari, rame pentru ochelari de vedere și
ochelari de soare, rame pentru ochelari din
metal și material sintetice, rame pentru ochelari
din metal sau dintr-o combinație de metal și
materiale plastice, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, lentile oftalmologice, lentile
pentru ochelari, lentile optice, lentile de contact,
lentile oftalmice de sticlă, lentile din material
plastic, instrumente pentru examinare folosite în
optica medicală, dispozitive optice, amplificatori
și dispozitive de corecție, reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou in legatura cu

rame de ochelari, rame de ochelari nemontate,
rame pentru ochelari de soare, rame din
metal pentru ochelari, rame din plastic pentru
ochelari, rame pentru ochelari de vedere și
ochelari de soare, rame pentru ochelari din
metal și material sintetice, rame pentru ochelari
din metal sau dintr-o combinație de metal și
materiale plastice, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, lentile oftalmologice, lentile
pentru ochelari, lentile optice, lentile de contact,
lentile oftalmice de sticlă, lentile din material
plastic, instrumente pentru examinare folosite în
optica medicală, dispozitive optice, amplificatori
și dispozitive de corecție, informatii despre
vanzarea de produse, prezentate sub forma unui
ghid de comenzi online, cu functie de cautare,
cu privire la rame de ochelari, rame de ochelari
nemontate, rame pentru ochelari de soare, rame
din metal pentru ochelari, rame din plastic pentru
ochelari, rame pentru ochelari de vedere și
ochelari de soare, rame pentru ochelari din
metal și material sintetice, rame pentru ochelari
din metal sau dintr-o combinație de metal și
materiale plastice, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, lentile oftalmologice, lentile
pentru ochelari, lentile optice, lentile de contact,
lentile oftalmice de sticlă, lentile din material
plastic, instrumente pentru examinare folosite în
optica medicală, dispozitive optice, amplificatori
și dispozitive de corecție, servicii de informatii
comerciale furnizate online prin internet sau
o retea globala de calculatoare, cu privire la
rame de ochelari, rame de ochelari nemontate,
rame pentru ochelari de soare, rame din metal
pentru ochelari, rame din plastic pentru ochelari,
rame pentru ochelari de vedere și ochelari de
soare, rame pentru ochelari din metal și material
sintetice, rame pentru ochelari din metal sau
dintr-o combinație de metal și materiale plastice,
ochelari, ochelari de soare și lentile de contact,
lentile oftalmologice, lentile pentru ochelari,
lentile optice, lentile de contact, lentile oftalmice
de sticlă, lentile din material plastic, instrumente
pentru examinare folosite în optica medicală,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, publicitate, publicitate online într-
o reţea computerizată, 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, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de agenții de import și export,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou, emiterea de rapoarte
medicale.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

180

44. Consultații medicale, servicii prestate de
opticieni, montarea de lentile optice, ajustare
lentile de contact, teste de vedere, servicii de
oftalmologie, servicii de optometrie, servicii de
control al vederii, montarea lentilelor optice și
de contact, stabilirea dioptriilor, clinici medicale,
servicii medicale, servicii medicale oferite
de clinici medicale, efectuarea examenelor
medicale, furnizare de servicii medicale, servicii
de analize medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de examinări medicale, servicii
oferite de clinici medicale, servicii medicale și
de sănătate, servicii medicale de evaluare a
sănătății, servicii medicale pentru tratamentul
afecțiunilor corpului omenesc, servicii medicale
de diagnostic (testare și analiză), servicii de
imagistică medicală, servicii de radiologie şi
imagistică, servicii de evaluare medicală, servicii
de asistență medicală pentru oameni, imagistică
optică pentru diagnosticare medicală.

───────

(210) M 2022 02162
(151) 28/03/2022
(732) TERAPLAST SA, CALEA

TERAPLAST NR.1, SAT SĂRĂȚEL,
JUD. BISTRIȚA NĂSĂUD,
COMUNA ȘIEU-MĂGHERUȘ,
427301, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

TeraDuct LINE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
17. Conducte, tuburi, furtunuri flexibile și
accesoriile lor (inclusiv supape) și fittinguri pentru
conducte rigide, toate nemetalice.
19. Conducte rigide și supape pentru acestea,
nemetalice, conducte rigide nemetalice pentru
construcții.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comert cu ridicata, amanuntul si on-line,
servicii de agenții de import-export.

───────

(210) M 2022 02165
(151) 28/03/2022
(732) SOCIETATEA TMC VISION

BUILDING SRL, STR. MIRASLAU
NR. 5, MANSARDĂ, BL. T5-5,
SC. 1, AP. M10, CAMERA 1, JUD.
ILFOV, POPEȘTI LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

argheziparkresidence
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate.
36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații și
reparații.

───────

(210) M 2022 02166
(151) 28/03/2022
(732) TERAPLAST SA, CALEA

TERAPLAST NR.1, SAT SĂRĂȚEL,
JUD. BISTRIȚA NĂSĂUD,
COMUNA ȘIEU-MĂGHERUȘ,
427301, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

TeraDuct MIX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
17. Conducte, tuburi, furtunuri flexibile și
accesoriile lor (inclusiv supape) și fittinguri pentru
conducte rigide, toate nemetalice.
19. Conducte rigide și supape pentru acestea,
nemetalice, conducte rigide nemetalice pentru
construcții.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț cu ridicata, amanuntul și on-line,
servicii de agenții de import-export.

───────
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(210) M 2022 02169
(151) 28/03/2022
(732) ROMPETROL DOWNSTREAM

SRL, PIATA PRESEI 3-5, CITY
GATE NORTHERN TOWER,
ETAJ 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.15.25; 29.01.14; 05.05.20

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
───────

(210) M 2022 02170
(151) 28/03/2022
(732) MUNICIPIUL MEDGIDIA

AUTORITATE PUBLICA LOCALA,
STR. DECEBAL, NR. 35, JUDEȚ
CONSTANȚA, MEDGIDIA, 905600,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

CLUBUL SPORTIV
MEDGIDIA 2017

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 01.15.05;
26.11.06

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

41. Activitati sportive si culturale.
───────

(591) Culori revendicate: portocaliu (Pantone
151 C), roșu (Pantone 032C), galben
(Pantone 109C), alb

(591) Culori revendicate: albastru, galben,
rosu, alb
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(210) M 2022 02172
(151) 28/03/2022
(732) MCS STORE S.R.L., STRADA

REGINA MARIA NR. 135 A, SAT
VIŞAN, JUDEȚ IAȘI, COMUNA
BÂRNOVA, IAȘI, ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET. 3,
AP. 11, CAM. 3, JUDEȚ IAȘI, IAȘI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

H HORN BĂCĂNIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

29. Pastă de ardei conservată, alginaţi pentru
uz culinar, lapte de migdale pentru uz culinar,
lapte de migdale, băuturi pe bază de lapte
de migdale, migdale, măcinate, aloe vera
preparată pentru consum uman, anşoa, nu viu,
măduvă de animale alimentară, piure de mere,
aranjamente din fructe procesate, anghinare,
conservată, pastă de pătlăgele vinete / pastă
de vinete, bacon (slănină), fasole, conservată,
fructe de pădure, conservate, cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge / cârnaţi cu
sânge, ulei de oase, comestibil, preparate
pentru fabricarea bulionului, fiertură / bullion,
concentrate de fiertură / concentrate de bullion,
bulgogi, unt, cremă de unt, nuci glasate, caviar,
carne și produse din carne, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare parte
din carne, mezeluri, brânză, scoici, nu vii, unt de
cacao alimentar, unt de nucă de cocos, nucă de
cocos, deshidratată, grăsime din nucă de cocos,

ulei de nucă de cocos alimentar, lapte de nucă de
cocos, lapte de nucă de cocos pentru uz culinar,
băuturi pe bază de lapte de nucă de cocos,
compoturi, lapte condensat, crenvurşti prăjiţi în
aluat pe băţ (corn dogs), chiftele din brânză de
vaci, compot de merişoare, raci, nu vii, smântână
(produse lactate), crochete, crustacee, nu vii,
fructe cristalizate / fructe glazurate, lapte
bătut, curmale, ouă, ulei de măsline extra
virgin alimentar, falafel, amestecuri cu conţinut
de grăsimi pentru feliile de pâine, grăsimi
comestibile, substanţe grase pentru fabricarea
grăsimilor comestibile, fileuri de peşte, peşte,
nu viu, peşte, conservat, peşte, la conservă,
hrană pentru peşti pentru consum uman, spumă
de peşte, icre de peşte, preparate, produse
alimentare pe bază de peşte, nuci condimentate,
carne uscată prin îngheţare / carne liofilizată,
legume uscate prin îngheţare / legume liofilizate,
fructe, conservate, fructe, înăbuşite, jeleuri de
fructe tartinabile, pulpă de fructe, salate de
fructe, coajă de fructe, chipsuri din fructe, fructe
conservate în alcool, gustări pe bază de fructe,
fructe congelate, fructe, la conservă, vânat, nu
viu, usturoi conservat, gelatină, castraveciori,
gem de ghimbir, guacamole, şuncă, alune,
preparate, heringi, nu vii, crevurşti pentru hot
dog, hummus, gelatină alimentară, gemuri,
jeleuri alimentare, chefir, kimchi, klipfish (cod
sărat şi uscat), lapte de iapă fermentat / cumâs,
untură, alge de mare, conservate, lecitină pentru
uz culinar, suc de lămâie pentru uz culinar,
linte, conservată, ulei alimentar din seminţe de
in, pate de ficat / pastă de ficat, ficat, homari,
nu vii, chipsuri de cartofi cu conţinut scăzut de
grăsimi, ulei de porumb alimentar, margarină,
marmeladă, carne, piftie din carne, extracte din
carne, carne, conservată, carne, afumată, carne,
la conserve, lapte, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, produse din lapte, băutură
din lapte şi fructe (milk shake), fermenţi din
lapte pentru uz culinar, substituenţi de lapte,
ciuperci, conservate, midii, nu vii, lichior de
ouă non-alcoolic, paste de întins pe pâine pe
bază de nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz,
uleiuri alimentare, ulei de măsline alimentar,
măsline, conservate, inele de ceapă, ceapă,
conservată, stridii, nu vii, ulei din sâmburi de
palmier alimentar, ulei de palmier alimentar,
unt de arahide, lapte de arahide pentru uz
culinar, lapte de arahide, băuturi pe bază de
lapte de arahide, arahide, preparate, mazăre,
conservată, murături, polen preparat ca produs
alimentar, porc, chipsuri de cartofi, chiftele din
cartofi, fulgi de cartofi, găluşte pe bază de cartofi,
păsări de curte, nu vii, pudră de ouă, lapte
praf, creveţi, nu vii, pastă de fructe presate,

(591) Culori revendicate: verde (HEX
#35554D)
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lapte acru, stafide, ulei de rapiţă alimentar,
cheag, lapte de orez, lapte de orez pentru uz
culinar, lapte fermentat gătit, somon, nu viu,
cărnuri sărate, peşte sărat, sardine, nu vii, varză
murată, învelişuri pentru cârnaţi, naturale sau
artificiale, cârnaţi, cârnaţi în aluat, castraveţi
de mare, nu vii, extracte din alge de mare
alimentare, seminţe, preparate, ulei de susan
alimentar, moluşte, nu vii, preparate pentru supă,
supe, boabe de soia, conservate, alimentare,
lapte de soia, ulei alimentar din boabe de soia,
pateuri/turtiţe din soia, languste, nu vii, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, tahini, tofu, pateuri/ turtiţe din
tofu, piure de tomate, suc de tomate pentru gătit,
pastă de tomate, burtă, trufe, conservate, ton,
nu viu, preparate pentru supa vegetală, sucuri
vegetale pentru gătit, salate vegetale, spume
vegetale, pastă vegetală de dovlecel, cremă pe
bază de legume, legume, conservate, legume,
gătite, legume, uscate, legume, la conserve,
zer, frişcă, albuş de ou, yakitori, iaurt, gălbenuş
de ou, piele de tofu, tempeh, satay, legume,
procesate, fructe, procesate, ratatouille, duck
confits, andouillettes, budincă albă, choucroute
garnie, hash browns, omletă, rulouri de varză
umplute cu carne, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume,
branză quark, brânză cottage, băuturi pe bază
de acid lactic, flori comestibile, uscate, ghimbir
glasat, ghimbir, conservat, ghimbir murat, supă
de fructe de pădure, desert pe bază de fructe
de pădure și frișcă, mâncare pe bază de legume
pentru bebeluși, verjus pentru uz culinar.
30. Sirop de agave (îndulcitor natural),
ienibahar, pastă de migdale, produse de
cofetărie cu migdale, anason (condiment), sos
de mere (condiment), preparate aromatice
alimentare, înlocuitori de cafea, praf de copt,
sodă alimentară (bicarbonat de sodiu pentru
gătit) / bicarbonat de sodiu pentru gătit (sodă
alimentară), baozi, făină de orz, mix pentru
clătite sărate, făină de fasole, oţet din bere,
bibimbap (orez amestecat cu legume şi carne
de vită), agenţi de legare pentru îngheţată,
biscuiţi / fursecuri, pâine, chifle de pâine,
pâine firimituri (pesmet), hrişcă, procesată,
făină de hrişcă, bulgur, chifle dulci, burritos,
pudră de tort, cocă de tort / aluat de tort,
glazură de tort (glazurare), torturi/prăjituri, zahăr
candel cristalizat, bomboane de decor pentru
torturi, capere, caramele(dulciuri)/ caramele
(bomboane), sare cu ţelină, preparate din
cereale, batoane de cereale, gustări pe bază
de cereale, băuturi pe bază de muşeţel,

sandvişuri, sandvişuri cu brânză (sandvişuri),
gumă de mestecat, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respiraţiei, cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torturi, paste de ciocolată cu nuci de întins pe
pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste de
întins pe pâine pe bază de ciocolată, nuci învelite
în ciocolată, chow-chow (condiment), chutney
(condiment), scorţişoară (mirodenie), cuişoare
(mirodenii), cacao, băuturi din cacao cu lapte,
băuturi pe bază de cacao, arome de cafea,
cafea, băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe
bază de cafea, condimente, produse de cofetărie
pentru decorarea pomilor de crăciun, produse
de cofetărie / produse de cofetărie cu zahăr,
sare pentru gătit, fulgi de porumb, făină de
porumb / făină nerafinată de porumb, porumb,
măcinat, porumb, copt, cuşcuş, biscuiţi săraţi şi
uscaţi (crackers), sos de merişoare (condiment),
cremă de tartru de uz culinar, crutoane,
orz măcinat, ovăz măcinat, curry (mirodenie),
cremă din ouă şi lapte, spume pentru desert
(produse de cofetărie), aluat, sosuri pentru
salată, dulce de leche (dulceaţă de lapte),
esenţe pentru produsele alimentare, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, fermenţi
pentru paste, arome, altele decât uleiurile
esenţiale, pentru torturi/prăjituri, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi, colţunaşi
pe bază de făină, flori sau frunze folosite
ca substituenţi pentru ceai, fondante (produse
de cofetărie), arome alimentare, altele decât
uleiurile esenţiale, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient orezul /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient orezul, feluri de mâncare uscate prin
îngheţare, având ca principal ingredient pastele /
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal
ingredient pastele, jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), coulis de fructe (sosuri), ierburi de
grădină, conservate (asezonare), orez preparat
învelit în alge marine, ghimbir pudră, turtă dulce,
glucoză pentru uz culinar, gluten preparat ca
produs alimentar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, golden syrup (sirop auriu),
şroturi pentru consum uman, halva, glazură
pentru şuncă, batoane de cereale bogate în
proteine, hominy (boabe de porumb uscate şi
tratate), făină din boabe de porumb uscate
şi tratate (hominy), miere, sandvişuri de hot
dog, orz decorticat, ovăz decorticat, îngheţată,
gheaţă, naturală sau artificială, gheaţă pentru
băuturile răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai
cu gheaţă, gheaţă comestibilă, infuzii, nu cele
medicinale, orez instant, jiaozi, ketchup (sos),
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clătite kimchi, ferment, seminţe de in pentru
uz culinar (asezonare), lemn dulce (produse
de cofetărie), lipii pe bază de cartofi, dropsuri
(produse de cofetărie) / pastile (produse de
cofetărie), macaroane, macarons, biscuiţi cu
malţ, extract de malţ alimentar, malţ pentru
consum uman, maltoză, marinate, marţipan,
maioneză, făină nerafinată / făină, plăcinte cu
carne, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru uz
casnic, sosuri pentru carne, usturoi mărunţit
(condiment), mentă pentru produse de cofetărie,
mentă pentru împrospătarea respiraţiei, glazură
oglindă, melasă alimentară, musli, făină de
muştar, muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri
preparate pe bază de tăiţei, noodles, făini de
nuci, nucşoară, făină de ovăz, alimente pe bază
de ovăz, terci de ovăz, clătite sărate, onigiri,
zahăr de palmier, clătite, hârtie comestibilă,
paste, sos pentru paste, produse de cofetărie din
fructe, produse de patiserie, aluat de patiserie,
pâtés en croûte (plăcinte), produse de cofetărie
cu arahide, pelmeni, piper, bomboane mentolate,
boia (asezonare), pesto, biscuiţi petit-beurre,
petits fours, piccalilli, plăcinte, pizza, floricele
de porumb, făină de cartofi, pudre pentru
fabricarea îngheţatei, praline, propolis / clei de
albine, budinci, quiche (tartă), quinoa, procesată,
ramen, ravioli, relish (condiment), orez, prăjituri
de orez, budincă de orez, pastă de orez
pentru uz culinar, hârtie de orez comestibilă,
gustări pe bază de orez, lăptişor de matcă,
pesmeţi, şofran (asezonare), sago, sare pentru
conservarea alimentelor, sosuri (condimente),
agenţi de legare pentru cârnaţi, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe de
susan (produse de asezoanre), fulgi de gheaţă
cu fasole roşie îndulcită, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba, pâine fără
gluten, tamarind (condiment), laksa, profiterol,
cornuri, pateuri cu ciocolată, ceai din alge
kelp, cremă de zahăr ars, amestecuri de aluat
nefermentat, napolitane din hârtie comestibilă,
macarons din nucă de cocos, capsule de
cafea, umplute, apă de flori de portocal pentru
scopuri culinare, înghețate pe băț, nuga, harissa
(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
de soia, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
pacheţele de primăvară, seminţe de anason
stelat, amidon alimentar, băţ de lemn dulce
(produse de cofetărie), preparate pentru întărirea
frişcăi, zahăr, sushi, dulciuri, tabbouleh (salată
libaneză), tacos, tapioca, făină de tapioca,
tarte, ceai, băuturi pe bază de ceai, agenţi de
îngroşare pentru gătirea alimentelor, sos de roşii,
tortillas, turmeric, tăiţei udon, pâine nedospită,

cafea neprăjită, arome de vanilie pentru uz
culinar, vanilină (substituent pentru vanilie),
preparate vegetale folosite ca substituenţi pentru
cafea, vermicelli, oţet, vafe belgiene, făină de
grâu, germeni de grâu pentru consum uman,
drojdie, iaurt îngheţat (produse de cofetărie
îngheţate), băuturi pe bază de ceai cu lapte,
chipsuri de cartofi acoperite cu ciocolată, ceaiuri
de plante, înlocuitori de ceai, produse din
ciocolată cu lichior, înlocuitori de cacao, drojdie
pentru fabricarea berii, kombucha, produse de
patiserie daneză, gnocchi, cristale de jeleu
cu arome, pentru fabricarea produselor de
cofetărie cu jeleu, suc de lămâie cristalizat
(pentru asezonare), semințe de dovleac
procesate (pentru asezonare), semințe de
cânepă procesate (pentru asezonare), grâu
spelt, procesat, mâncare pe bază de tăiței,
pentru bebeluși, alimente semipreparate și
snack-uri, aperitive (tartine), aperitive pe bază
de făină, blaturi de pizza, blaturi de pizza
coapte în prealabil, blaturi de pizza congelate,
brioșe, chifle umplute, chimichanga, chipsuri
taco, chipsuri de porumb, chipsuri tortilla, chow
mein (mâncare de tăiței cu specific chinezesc),
covrigei, covrigi, empanada, enchilada (mâncare
gătită cu specific mexican), fajitas (fel de
mâncare mexicană), feluri de mâncare în special
pe bază de orez, frigănele, fulgi, gustări din
tortilla, gustări sărate pe bază de cereale, gustări
sărate pe bază de porumb, hamburgeri cu
brânză, hamburgeri fiind gătiți și introduși în
chifle, hamburgeri introduși în chifle, hot dog
(sandvișuri), lasagna, lipii cu pui, mâncăruri
alcătuite în principal din paste, mâncăruri care
includ paste, mâncăruri gătite, uscate și lichide,
în principal pe bază de orez, mâncăruri pe bază
de orez, mâncăruri preambalate care constau
în principal în orez, dar și cu carne, pește
sau legume, înveliș pentru sandvișuri, paella,
paste făinoase umplute, pateuri cu cârnați,
plăcinte cu carne (preparate), plăcinte cu carne
de porc, plăcinte cu carne de pui, plăcinte
cu carne de pasăre sau de vânat, plăcinte
cu carne de pasăre, plăcinte cu carne tocată,
plăcinte cu legume, plăcinte cu ouă, plăcinte
cu pește, plăcinte dulci sau sărate, plăcinte
gătite, plăcinte proaspete, plăcintă cu carne,
produse alimentare preparate sub formă de
sosuri, produse de patiserie aromate, produse de
patiserie congelate umplute cu carne și legume,
produse de patiserie conținând legume și carne
de pasăre, produse de patiserie conținând
legume și pește, produse de patiserie congelate
cu umplutură de legume, produse de patiserie
din foitaj care conțin șuncă, produse de patiserie
din legume și carne, produse din patiserie
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congelate umplute cu carne, quesadilla (preparat
culinar mexican), ramen (fel de mâncare japonez
pe bază de tăiței), ravioli (preparate), rulouri cu
cârnați proaspeți, risotto, rulouri cu ou, rulouri
de primăvară, salate de paste, salată de orez,
sandviș din brânză topită, sandviș din brânză
topită și șuncă, sandvișuri care conțin carne
de vită tocată, sandvișuri care conțin file de
pește, sandvișuri care conțin salată, sandvișuri
cu carne, sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri
cu crenvurști, sandvișuri cu pește, sandvișuri
încălzite la grill, sendvișuri cu carne de curcan,
spaghetti și chiftele.
35. 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), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, managementul
afacerilor cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, servicii de intermediere afacerilor
cu privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,

managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
servicii de lobby comercial, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi,
negocierea contractelor de afaceri pentru terţi,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
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, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comparare a
preţurilor, servicii de achiziţie pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
promovarea vânzarilor pentru terţi, închirierea
de standuri de vânzare, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, stenografiere, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în baze
de date computerizate, marketing cu public
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ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, servicii de intermediere de afaceri
pentru punerea în legătură a diverși specialiști
cu clienți, servicii de primire a vizitatorilor,
pregătirea studiilor de profitabilitate a afacerilor,
desfășurarea de evenimente comerciale, servicii
de prelucrare a datelor, închiriere de case
de marcat, servicii de generare de potențiali
clienți, servicii de comandă on-line în
domeniul restaurantelor cu vânzare pentru
acasă și livrare, servicii de promovare pentru
crearea unei identități de brand pentru
terți, promovarea produselor prin intermediul
influencerilor, marketing prin influenceri, servicii
de comerţ, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online, servicii de informare a consumatorilor.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări la
pensiuni, servicii de cafenea, servicii de bufet,
servicii de cantină, închirierea de scaune, mese,
feţe de masă, sticlărie, închirierea aparatelor de
gătit, închirierea dozatoarelor de apă potabilă,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, sculptură în
alimente, servicii de cazare hotelieră, rezervări
de hoteluri, închirierea sălilor de şedinţe, servicii
de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, servicii de case de vacanţă, servicii
de restaurante udon and soba, decorare de
alimente, decorarea de torturi, informații și
consiliere cu privire la prepararea de mâncăruri,
servicii de bucătari personali, servicii de recepție
pentru cazare temporară (repartizarea cheilor),
închiriere de spații de cazare de vacanță, servicii
de critică gastronomică (oferirea de informații
despre alimente și băuturi), servicii de restaurant
cu vânzare pentru acasă.

───────

(210) M 2022 02174
(151) 28/03/2022
(732) DCF VENTURES 3 S.R.L.,

STRADA HAGA 12, CAMERA
14, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

investiMENTAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

9. Software de calculator pentru gestionarea
tranzacțiilor financiare, software de aplicații de
calculator, software de calculator pentru crearea
de baze de date consultabile care cuprind
informații și date, software de calculator pentru
gestionarea foilor de calcul, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare, publicații
electronice înregistrate pe suport computerizat,
publicații electronice descărcabile, software de
calculator descărcabil pentru a fi utilizat ca
portmoneu electronic, software de sistem și
de suport de sistem și firmware, platforme
de software de calculator înregistrat sau
descărcabil, software de inteligență artificială
pentru analiză, software pentru dispozitive
electronice digitale portabile, software și aplicații
pentru dispozitive mobile, software pentru
plugin-uri, software pentru telefoane inteligente,
software de calculator (programe), software
de calculator înregistrat, pachete de software
integrat, software pentru efectuarea de tranzacții
online, software de comerț electronic și de plăți
electronice, software pentru comerțul electronic
care permite utilizatorilor să execute tranzacții
comerciale electronice prin intermediul unei
rețele informatice globale, software pentru
procesarea plăților electronice către și de
la alte persoane, software de management
de conținut, software de control de conținut,
software pentru administrarea conținutului web
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(wcm), software cms (sistem de gestionare a
conținutului), software care permite funizarea
de informații prin internet, software pentru
gestionarea conținutului la nivel de întreprindere
(ecm), software care permite furnizarea de
informații prin rețele de comunicare, software
care permite furnizarea de medii electronice prin
rețele de comunicare, software pentru servere
de baze de date, software chatbot de calculator
pentru simularea de conversații, software de
monitorizare de rețele tip cloud, software pentru
serverul de acces la rețea, software pentru
servere de comunicații, software pentru servere
de cloud, software pentru servere de fișiere,
software pentru servere de aplicații, software
pentru servere pentru imprimante, software
pentru furnizori de soluții digitale, software
pentru cloud computing, software pentru servere
proxy, software pentru servere virtuale, software
bancar, software de securitate, software
de autentificare, software pentru criptografie,
software pentru detectarea de riscuri, software
pentru detectarea de amenințări, software pentru
acces la conținut, software pentru monitorizarea
sistemelor informatice, software pentru utilități,
securitate și criptografie, software de calculator
pentru autorizarea accesului la baze de
date, software de calculator pentru testarea
vulnerabilității calculatoarelor și rețelelor de
calculatoare, software de calculator pentru
controlul și gestionarea accesului la aplicațiile
serverului, software de calculator pentru
curățarea și optimizarea sistemelor, întreținere
de software, software de sistem, software de
optimizare, software pentru testare, software
de întreținere predictivă, software pentru
diagnoză și depanare, software de protejare
a confidențialității, software de suport pentru
sisteme, software pentru fiabilitatea hardware-
ului, software pentru testarea hardware-
ului, software pentru fiabilitatea software-
ului, software pentru testarea de software,
software pentru inteligență artificială și învățare
automată, software de învățare automată
pentru analize, software pentru gestionarea
riscului operațional, software pentru previziuni
de piață, software pentru analiza datelor
de afaceri, software de calculator legat de
istoricul financiar, software pentru gestionarea
proceselor de afaceri (bpm), software pentru
sisteme informatice de management (mis),
software pentru managementul relațiilor cu
clienții (crm), software pentru gestiunea
documentelor, software-uri descărcabile pentru
cloud computing, software pentru administrarea
de date și fișiere și pentru baze de date, software
de telecomunicatii, software de afișaj electronic,

software pentru comunicarea de date, software
pentru mesagerie on-line, software pentru acces
la internet, software pentru comunități de
utilizatori, software de comunicare pe calculator
care permite clienților să acceseze informații
referitoare la conturi bancare și să efectueze
tranzacții bancare, software de calculator/
aplicații pentru platforme de tranzacționare a
oricărui tip de instrumente financiare, inclusiv dar
fără se limita la instrumente financiare derivate și
orice active-suport.
16. Articole de papetărie și accesorii educative,
adezivi, produse de imprimerie, hârtie și carton,
produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, cărți, jurnale, reviste generaliste, reviste
profesionale, reviste (publicații periodice),
publicații periodice, buletine informative,
manuale, registre, calendare, articole de
papetărie, instrumente de scris, obiecte de
artă și figurine din hârtie și carton și
machete arhitectonice, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale imprimate care
reprezintă valoare monetară sau în scopuri
financiare.
35. Servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii de
publicitate, marketing și promovare, organizarea
afacerilor, planificarea afacerilor, administrarea
afacerilor, consultanță în afaceri, asistență
în afaceri privind identitatea corporativă,
consultanță în domeniul managementului
afacerilor și al marketingului, consultanță în
afaceri privind marketingul strategic, servicii
de intermediere de afaceri cu privire la
corelarea potențialilor investitori privați cu
antreprenorii care au nevoie de finanțare,
planificare strategică în afaceri, managementul
proiectelor de afaceri, asistență în conducerea
afacerilor, managementul și administrarea
afacerilor, reorganizare a proceselor de
afaceri, asistență comercială în managementul
afacerilor, managementul computerizat al
afacerii (pentru terți), servicii de management al
riscului afacerilor, servicii de evaluare a riscurilor
afacerilor, administrarea afacerilor comerciale cu
capital străin, managementul și consultanța în
procesele de afaceri, servicii pentru strategia și
planul de afaceri, servicii de specialitate privind
eficiența în afaceri, asistență în managementul
și exploatarea afacerilor comerciale, planificare
privind gestionarea afacerilor, respectiv căutare
de asociați pentru fuziuni, preluări, precum și
înființări de întreprinderi, asistență în gestiunea
afacerilor sau a funcțiilor comerciale ale unei
firme industriale sau comerciale, furnizare
de informații de contact comerciale și de
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afaceri, pe internet, pregătire si realizare
de studii de proiect referitoare la aspecte
legate de afaceri, asistență pentru întreprinderi
industriale în legătură cu conducerea afacerilor
lor, întocmire și analiză de situații financiare
pentru afaceri, elaborare de rapoarte pentru
proiecte de afaceri întocmire de prezentări
audio și/sau vizuale pentru afaceri, consultanță
în managementul și organizarea afacerilor, în
domeniul administrării de personal, consultanță
privind eficiența afacerilor, consultanță în
domeniul strategiilor de afaceri, consultații
cu privire la cesionarea afacerii, servicii
de asistență și informare în organizarea
afacerii și gestiunea afacerilor comerciale,
consultanță și informații privind managementul
afacerilor comerciale, consultanță în domeniul
afacerilor privind finanțarea dezvoltării, servicii
de consultanță privind managementul afacerilor
în domeniul tehnologiei informațiilor, consultanță
în administrarea afacerilor cu privire la aspecte
legate producție, consultanță în administrarea
afacerilor, în domeniul dezvoltării directorilor
și personalului de conducere, servicii de
consultanță în afaceri privind implementarea de
sisteme de management al calității, furnizare
de date computerizate de afaceri, servicii de
cercetare și consultanță în domeniul afacerilor,
evaluarea comparativă (evaluarea practicilor de
organizare a afacerilor), servicii de cercetare
și informații în domeniul afacerilor, pregătire și
compilare de rapoarte și informații de afaceri și
comerciale, servicii de informații computerizate
cu privire la evaluarea oportunităților de
afaceri, obținerea de informații în domeniul
afacerilor, referitoare la activitățile societăților,
estimări și evaluări de afaceri în materie
de aspecte comerciale, furnizare de informații
on-line, de afaceri și comerciale, servicii
de prelucrare a informațiilor computerizate
în domeniul afacerilor, servicii publicitare
privind investițiile financiare, consultanță privind
promovarea comercială, servicii de publicitate
pentru promovarea brokerajului de acțiuni și
de alte titluri de valoare, promovare de
produse și servicii ale terților prin intermediul
anunțurilor publicitare pe pagini de internet,
promovare de produse și servicii ale altor
persoane prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare, promovare de bunuri și servicii ale
terților prin intermediul rețelelor de calculatoare
și de comunicații, consultații în legătură cu
întocmirea de declarații fiscale, obținerea de
informații în domeniul afacerilor, referitoare la
statutul societăților, servicii de consultanță și
de management al afacerilor, consultanță în
domeniul managementului industrial inclusiv

analize cost-beneficiu, servicii de consultanță
în marketing, consultanță cu privire la strategia
de comunicare în domeniul relațiilor publice,
achiziții de întreprinderi, asistență privind
organizarea întreprinderii, asistență comercială
privind crearea de întreprinderi comerciale,
asistență pentru conducerea întreprinderilor
comerciale în materie de relații cu publicul,
asistență pentru conducerea întreprinderilor
comerciale în materie de publicitate, servicii de
asistență administrativă și prelucrare de date,
servicii administrative referitoare la planurile
de cumpărare de acțiuni de către angajați,
studii comerciale, analiza datelor comerciale,
furnizarea de informații comerciale, cercetare
computerizată comercială, analiza afacerilor
comerciale, furnizare de informații comerciale
despre societăți comerciale, analiza comercială
a pieței, difuzare de informații comerciale,
cercetări în materie de achiziții comerciale,
mediere și încheiere de tranzacții comerciale
pentru terți, negociere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, servicii de consiliere
referitoare la tranzacții comerciale, organizarea
de servicii contractuale (comerciale) cu terți,
organizare de tranzacții comerciale și contracte
comerciale, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, intermediere de afaceri
comerciale pentru terți, furnizarea de informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
negociere de tranzacții comerciale pentru
terți, intermedierea de contacte comerciale
și economice, organizare de prezentări de
firme comerciale în domeniul achiziționării
și comercializării de produse, negociere și
încheiere de tranzacții comerciale pentru terți
prin sisteme de telecomunicații, servicii de
intermediere comercială referitoare la corelarea
potențialilor investitori privați cu antreprenorii
care au nevoie de finanțare, consultanță
privind publicitatea comercială, difuzarea de
anunțuri publicitare și anunțuri comerciale,
organizare de prezentări comerciale, coordonare
de evenimente comerciale, realizarea de
evenimente comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, servicii de
lobby comercial, asistență comercială cu
privire la imaginea comercială, servicii
de consultanță comercială în materie de
lichidări comerciale, asistență în domeniul
comercializării produselor, prelucrare de date
pentru întreprinderi comerciale, consultanță
comercială în materie de fuziuni, servicii
de consultanță privind planificarea comercială,
servicii de expunere comercială de mărfuri,
consultanță comercială privind administrarea
tehnologiilor informaționale, asistență pentru
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întreprinderile comerciale privind managementul
afacerilor lor, organizare de evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, furnizare de
informații cu privire la vânzări comerciale,
compilare de statistici de afaceri și informații
comerciale, asistență în materie de management
pentru înființarea întreprinderilor comerciale,
analiză comercială, servicii de informare și
cercetare de piață, servicii de consultanță pentru
pregătirea și realizarea de tranzacții comerciale,
consultanță în domeniul afacerilor privind
reorganizarea financiară, marketing financiar,
servicii de publicitate privind serviciile financiare,
promovare de servicii financiare și de asigurări,
în numele terților.
36. Servicii de informații computerizate privind
afacerile financiare, servicii financiare de tipul
titlurilor de plasament, servicii financiare privind
furnizarea și structurarea capitalului, servicii
financiare în legătură cu monede digitale,
servicii de consultanță și de informații financiare,
organizarea de piețe de tranzacționare pentru
servicii financiare, servicii de gestionare și
analiză a informațiilor financiare, servicii
financiare furnizate pe internet și prin telefon,
servicii financiare referitoare la cumpărarea și
tranzacționarea de mărfuri, servicii de baze de
date financiare referitoare la mărfuri, servicii
financiare în domeniul vânzării și cumpărării
de valori mobiliare, servicii de baze de date
financiare referitoare la părți sociale, servicii
de baze de date financiare cu privire la
acțiuni, servicii de informații financiare pentru
instituții financiare furnizate prin rețele de
calculatoare și transmisii prin satelit, servicii
de brokeraj pentru intermedierea finanțării de
către alte instituții financiare, servicii de informații
financiare furnizate prin accesul la o bază
de date computerizată, servicii pentru conturi
de investiții furnizate de societăți financiare
de tip building society, furnizare de informații
privind servicii de mandatar pentru contracte
de instrumente financiare futures, furnizare
de servicii financiare prin intermediul unei
rețele globale de computere sau prin internet,
furnizarea de servicii financiare prin telefon
și prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare sau prin internet, servicii financiare
pentru garantarea fondurilor pentru terți, servicii
financiare privind planurile individuale de
investiții, tranzacții și transferuri financiare,
servicii de plată, servicii de înregistrare
automată pentru tranzacții financiare, servicii
de mandatar pentru contracte financiare
futures, servicii financiare privind acțiunile,
servicii financiare privind investițiile, servicii
financiare privind afacerile, servicii de investiții

financiare, brokeraj de servicii financiare, servicii
financiare privind obligațiunile, servicii financiare
și monetare, servicii pentru executarea
tranzacțiilor financiare, obligațiuni (servicii
de garanții financiare), garanții financiare
(servicii de cauțiune), servicii computerizate de
informații financiare, comercializarea de mărfuri
(servicii financiare), servicii financiare, respectiv
decontarea datoriilor, servicii financiare,
monetare și bancare, servicii de tranzacții
financiare online, servicii de consiliere privind
investițiile financiare, servicii de consultanță
privind investițiile financiare, servicii de brokeraj
privind instrumentele financiare, servicii de
consultanță privind strategiile financiare, servicii
de brokeraj pe piețele financiare, servicii de
baze de date financiare, servicii financiare
privind acordarea de împrumuturi, servicii
de management de investiții financiare,
servicii financiare privind titlurile de valoare,
servicii de evaluare a garanțiilor financiare,
servicii financiare privind tranzacționarea
de acțiuni, servicii pentru lichidarea unei
întreprinderi (financiare), servicii financiare
furnizate societăților în parteneriat, servicii
financiare în domeniul împrumuturilor bănești,
servicii financiare referitoare la gestionarea
patrimoniului, servicii de tranzacții financiare
și monetare, servicii de informații financiare
referitoare la piețele de obligațiuni financiare,
servicii privind debitarea și creditarea conturilor
financiare, servicii de informații financiare privind
piețele bursiere, servicii financiare privind titlurile
de valoare internaționale, servicii de cercetare
în domeniul investițiilor financiare, servicii
financiare oferite de societăți financiare de
tip building society, servicii financiare furnizate
de societăți financiare de tip building society,
servicii financiare personale, servicii financiare
privind ipotecile, servicii de schimburi financiare,
servicii de împrumuturi financiare, întocmire
de analize financiare referitoare la piețele de
obligațiuni, subscrierea acțiunilor, servicii privind
subscrieri de acțiuni, consiliere financiară în
legătură cu programele de opțiuni pe acțiuni,
înregistrarea de tranzacții între părți cu privire
la acțiuni, servicii de informații cu privire la
prețurile acțiunilor, furnizare de informații privind
stabilirea prețurilor la acțiuni, servicii de informații
computerizate referitoare la acțiuni, servicii de
informare în materie de acțiuni, furnizare de
informații financiare referitoare acțiuni, servicii de
înregistrare a acțiunilor, servicii de consultanță
privind acțiunile, înregistrare de transfer de
acțiuni, înregistrarea transferului de acțiuni,
înregistrare de acțiuni, servicii de evaluare
de opțiuni pe acțiuni, brokeraj de acțiuni și
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obligațiuni, organizare de burse de valori pentru
comerțul cu acțiuni și alte valori financiare, burse
de valori pentru tranzacționarea acțiunilor și a
altor titluri financiare, brokeraj de acțiuni sau
capitaluri și alte titluri de valoare, gestiunea
financiară a conturilor de acțiuni și părți
sociale, brokerajul acțiunilor și al altor titluri de
valoare, investiții de capital în acțiuni, în firme
internaționale, servicii de inițiere de transfer
electronic de acțiuni, servicii de brokeraj de
acțiuni și obligațiuni, operațiuni de schimburi
de acțiuni, tranzacționare cu contracte de
acțiuni, servicii ale custozilor pentru acțiuni,
gestiunea financiară a acțiunilor, gestionarea
portofoliilor de acțiuni, servicii privind acțiunile,
administrare de acțiuni, brokeraj de acțiuni,
tranzacționare de acțiuni, brokeraj cu acțiuni,
tranzactionare de acțiuni, gestionare de acțiuni,
administrarea acțiunilor, gestionarea acțiunilor,
servicii de brokeraj pentru cumpărarea și
vânzarea de obligațiuni, servicii de brokeraj
referitoare la obligațiuni municipale, servicii de
brokeraj referitoare la obligațiuni corporatiste,
servicii de brokeraj de obligațiuni, tranzacționare
de obligațiuni, brokeraj de obligațiuni, curtaj
de obligațiuni, emisiune de obligațiuni,
emiterea de obligațiuni comunitare, servicii
în domeniul obligațiunilor, servicii de agenție
pentru obligațiuni, intermediere de contracte
de împrumut în legătură cu obligațiunile
ipotecare, furnizare de informații privind prețurile
obligațiunilor, servicii de informare referitoare
la obligațiuni, tranzactionare de instrumente
financiare derivate, curtaj de instrumente
financiare derivate, servicii de tranzacționare cu
instrumente derivate, tranzacții bancare on-line,
gestiunea investițiilor, gestiune financiară prin
internet, servicii de gestiune financiară oferite
pe internet, furnizare de informații și analize
pe internet în domeniul investițiilor financiare,
furnizare de informații online despre bursa de
valori, dintr-o bază de date electronică sau
pe internet, procesarea operațiunilor de plată
pe internet, servicii de informare în domeniul
finanțelor, furnizate online prin intermediul
unei baze de date computerizate sau prin
internet, servicii de brokeraj pentru investiții de
capital, managementul societăților de investiții
cu fonduri deschise, gestiunea unui fond de
investiții de capital, servicii de evaluare a
riscurilor de investiții, servicii de consiliere privind
investițiile de capital, servicii de consiliere privind
investițiile și finanțele, analiză financiară a
investițiilor și cercetare bursieră, furnizare de
informații referitoare la investiții tranzacționate
public, furnizare de informații online privind
conturile de investiții, înregistrare de tranzacții

între părți cu privire la investiții, servicii
de planificare financiară și de consiliere în
investiții, punere la dispoziție de planuri de
economii și investiții, furnizare de informații
prin telefon privind conturile de investiții,
servicii de investiții în titluri de valoare pentru
investitori privați, servicii de investiții cu privire
la titluri de valoare transferabile, subscrieri
financiare și emisiuni de titluri de valoare
(banking de investiții), gestiune financiară a
capitalului de risc, a capitalului de investiții și
a capitalului pentru dezvoltare, servicii privind
capitalul de risc și investițiile în capital pentru
proiecte, monitorizarea performanței investițiilor,
managementul investițiilor bursiere, brokeraj de
investiții financiare, managementul portofoliului
de investiții, gestionarea portofoliului de investiții,
investiții în fonduri internaționale, monitorizarea
fondurilor de investiții, achiziții pentru investiții
financiare, investiții prin mijloace electronice,
investiții de fonduri mutuale, investiții de capital
propriu, servicii bancare de investiții, gestiunea
fondurilor de investiții, administrarea fondurilor
de investiții, organizare de investiții financiare,
consiliere financiară privind investițiile, servicii
administrative privind investițiile, intermediere în
domeniul investițiilor, consiliere pentru investiții
în mărfuri, consultanță în materie de investiții,
servicii ale societăților de investiții, investiții de
fonduri pentru terți, servicii pentru investiții de
bani, servicii de conturi de investiții, dezvoltare
de portofolii de investiții, gestionarea fondurilor
deschise de investiții, administrare de fonduri
de investiții, consultanță privind fondurile de
investiții, investiții de fonduri de capital, gestiune
financiară cu privire la investiții, servicii de
investiții pentru clienți particulari, administrare de
fonduri și de investiții, servicii de investiții cu venit
fix, servicii de investiții în fonduri speculative,
servicii de informații computerizate privind
investițiile, consultanță referitoare la investițiile
de capital, servicii de analiză financiară privind
investițiile, intermediere de investiții, în special
investiții de capital, servicii de finanțare și
asigurare, administrare de servicii de investiții
de capital, servicii de investiții în titluri de
valoare, servicii de gestionare a portofoliilor
de investiții, consultanță în materie de investiții
de capital, servicii de investiții în titluri de
trezorerie, servicii fiduciare și de consultanță
în investiții, investiții financiare în domeniul
titlurilor de valoare, servicii de agenție de transfer
furnizate emitenților de titluri de valoare pentru
investiții, administrarea investițiilor ipotecare,
administrarea investițiilor în și distribuirea
de anuități variabile, servicii de transfer și
tranzacționare a fondurilor de investiții, servicii
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de investiții a fondurilor cu capital propriu, servicii
de tranzactionare financiara electronica, servicii
electronice pentru bursa de valori, transfer
electronic de criptoactive, transfer electronic
de fonduri, transfer electronic de monede
virtuale, transfer electronic de fonduri prin
intermediul telecomunicațiilor, servicii de portofel
electronic (servicii de plăți), transfer electronic
de fonduri furnizat prin tehnologie blockchain,
transfer de fonduri prin rețele electronice de
comunicații, informații financiare furnizate dintr-o
bază de date electronică, furnizarea de informații
financiare furnizate prin mijloace electronice,
administrare de capital, administrarea afacerilor
financiare, administrare de active și portofolii,
administrarea portofoliilor de titluri de valoare
transferabile, administrare de credite, servicii de
administrare pentru tranzacții legate de credite,
servicii de administrare de fonduri, furnizarea
de informații financiare pentru profesioniști
în domeniul administrării de portofolii,
pentru administrarea portofoliilor, management
financiar, management financiar al companiilor,
planificare financiară și management financiar,
management financiar și planificare financiară,
consultanță privind managementul riscului
(financiară), servicii de management al
riscului financiar, consultanță financiară în
domeniul managementului riscului, management
planurilor de investiții a patrimoniului
personal, managementul financiar al societăților
de tip holding, managementul investiției,
managementul portofoliului, managementul
trusturilor de investiții, managementul financiar al
fondurilor, servicii de consiliere și management
financiar, servicii de consiliere în management
financiar, servicii de consiliere financiară
privind managementul activelor, servicii de
consiliere privind managementul riscului
(financiar), servicii financiare computerizate
privind tranzacțiile de schimb valutar, servicii
de informații computerizate pentru capitaluri,
servicii computerizate de brokeraj de titluri
de valoare, transfer computerizat de fonduri,
furnizare de informații financiare computerizate,
furnizare de informații computerizate referitoare
la titluri de valoare, servicii computerizate
de consultanță financiară, analiză financiară
computerizată, servicii de date financiare
computerizate, servicii de companii mandatare
pentru investiții, furnizare de capital de investiții,
plasări private și servicii de investiții de capital de
risc, decontarea titlurilor de valoare, servicii de
compensare și decontare financiară, servicii de
decontarea datoriilor, înregistrarea transferului
de titluri de valoare, servicii de informare
referitoare la transferul automat de fonduri,

transfer monetar, transfer de bani, transferuri
de fonduri, servicii de transfer monetar, servicii
de transfer de fonduri, servicii de transfer
de bani, schimb valutar și transfer monetar,
organizare de transferuri monetare, servicii
automate de transfer de fonduri, servicii de
transfer de fonduri de credit, gestiunea valorilor
mobiliare transferabile, evaluare financiară,
evaluarea capitalului societății, evaluarea
activelor financiare, evaluarea portofoliilor de
titluri de valori, evaluare financiară a activelor
de proprietate intelectuală, servicii de evaluare
a creditelor, servicii de evaluare financiară,
servicii de informare privind evaluarea financiară
a întreprinderii, evaluare financiară și furnizare
de rapoarte de credit, evaluare și analiză
financiară, servicii de evaluare a riscului
financiar, finanțare comercială, împrumuturi
comerciale, operațiuni bancare comerciale,
servicii de împrumut comercial, servicii de
finanțare comercială, finanțare pentru credite
comerciale, brokeraj cu ipoteci comerciale,
acordare de credite comerciale, brokeraj de
opțiuni comercializate, tranzactionare de cambii
bancare, tranzactionare de contracte la termen,
acordare de finanțare în domeniul comercial,
acordare de finanțare pentru credite comerciale,
intermediere pentru acordarea de credite
comerciale, finanțare privind cumpărarea și
vânzarea de societăți comerciale, furnizare de
informații privind comercializare de titluri futures,
furnizare de informații privind comercializarea de
mărfuri la termen, tranzactionare de contracte
la termen pe un indice de titluri de valoare,
tranzactionare de contracte la termen de titluri
de valoare pe piețele externe, tranzactionare
de titluri de valoare și de titluri futures pe
piețe internaționale, comercializare de contracte
la termen pe un indice de titluri de valoare,
pentru alte persoane, furnizare de informații
privind comercializarea de titluri de valoare și de
titluri futures pe piețele internaționale, servicii și
activități de investiții financiare și servicii auxiliare
acestora.
38. Telecomunicatii, servicii de telecomunicații,
telecomunicații prin e-mail, servicii de
telecomunicații pentru asigurarea accesului
la baze de date computerizate, servicii de
transmisie și recepție a datelor cu ajutorul
mijloacelor de telecomunicații, transmisie și
recepție (transmisie) de informații din bazele de
date prin intermediul rețelei de telecomunicații,
schimb electronic de date stocate în baze
de date accesibile prin intermediul rețelelor
de telecomunicații, furnizare de acces la
telecomunicații și de linkuri la baze de date
computerizate și la internet.
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42. Servicii it, servicii it pentru protecția datelor,
servicii it în legătură cu stocarea electronică
de date, servicii de consultanță în materie
de tehnologie a informației (it), actualizarea
software-ului, proiectare de software, dezvoltare
de software, inginerie de software, instalarea
de software, întreținere de software, creare de
software, elaborare de software, inginerie de
software informatic, software ca serviciu (saas),
proiectare personalizată de software, scriere de
software de calculator, actualizarea software-
ului pentru computer, configurare de software
de calculator, design și dezvoltare de software,
servicii de personalizare de software, proiectare
de sisteme software grafice, întreținere și
reparare de software, dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltare și
testare de software, programare de software
pentru telecomunicații, servicii de găzduire,
software ca și serviciu și închiriere de software,
servicii de instalare și întreținere de software,
proiectare la comandă de pachete de software,
consultanță privind întreținerea de software de
calculator, asigurarea utilizării temporare de
software online nedescărcabil pentru investiții,
furnizarea accesului temporar la software
cu autentificare unică online, nedescărcabil,
proiectare și dezvoltare de software de
operare pentru accesarea și folosirea serviciilor
de cloud computing, servicii de proiectare
privind componentele hardware și software de
calculator, servicii de inginerie software pentru
procesare de date, furnizare de servicii de
autentificare a utilizatorilor printr-o tehnologie
de deschidere a unei sesiuni unice pentru
aplicații software online, furnizare de servicii de
autentificare a utilizatorilor printr-o tehnologie
software și hardware biometrică pentru tranzacții
comerciale electronice, programare de software
educativ, configurare de rețele de calculatoare
folosind software, configurare de hardware de
calculator folosind software, furnizare de uz
temporar de software nedescărcabil, instalare de
software pentru controlul accesului ca serviciu
(acaas), leasing de software cu privire la cotații
de preț, cu exceptia celor finantate pentru
achizitie in rate sau prin inchiriere, furnizare de
medii informatice virtuale prin tehnica informatică
cloud, furnizare de sisteme informatice virtuale
prin tehnica cloud, creare și dezvoltare de
software în domeniul aplicațiilor mobile.

───────

(210) M 2022 02177
(151) 28/03/2022
(732) AUTOMOBILE DACIA S.A, STR.

UZINEI NR.1, JUDETUL ARGES,
MIOVENI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

DACIA O TREABĂ BUNĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

12. Vehicule, mașini sport, aparate de locomoție
terestră, automobile, piesele lor componente,
și anume: amortizoare de suspensie pentru
vehicule, amortizoare pentru automobile, tetiere
pentru vehicule, arbori de transmisie pentru
vehicule terestre, cutii de viteze pentru vehiculele
terestre, capote pentru autovehicule, capote
pentru automobile, capote pentru motoarele
vehiculelor, caroserii pentru automobile, centuri
de siguranto pentru scaunele vehiculelor,
șasiuri auto, circuite hidraulice pentru vehicule,
airbaguri (dispozitive de protecție pentru
automobile), discuri de frână pentru vehicule,
ambreiaje pentru vehicule terestre, jante,
ștergătoare de parbriz, frâne pentru vehicule,
jante de roți pentru vehicule, scări pentru
vehicule, motoare de vehicule terestre, parbrize,
parasocuri pentru automobile, pneuri, portbagaje
pentru vehicule, portiere de vehicule, roți de
vehicule, retrovizoare: scaune de vehicule,
geamuri de vehicule, volane pentru vehicule,
prelate pentru vehicule.
35. Publicitate în domeniul auto, publicitate
online pe rețea informatică, publicitate prin
internet pentru vânzarea de automobile,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,
publicitate prin bannere, publicitate în reviste,
publicitate prin corespondență, publicitate
directă prin poștă, organizare și realizare de
evenimente publicitare, compilare de statistici
privind publicitatea, studii de piață, publicitate
și marketing, distribuire de anunțuri publicitare:
servicii promoționale de publicitate, publicitate
cu răspuns direct, publicare de texte și
materiale publicitare, servicii de publicitate
privind vânzarea de vehicule motorizate, servicii
de publicitate privind automobilele, servicii de
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vânzare prin licitație a vehiculelor, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor în domeniul auto, prezentare de
produse prin orice mijloc de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul de produse în domeniul
auto, de automobile noi și la mâna a două și de
piese de schimb, servicii de vânzare online de
vehicule și de accesorii automobile, realizarea de
expoziții comerciale în domeniul auto, furnizarea
de informații și consiliere comercială către
consumatori, consultanță privind organizarea
afacerii, gestionarea afacerilor comerciale în
domeniul auto, administrare comercială în
domeniul auto.

───────

(210) M 2022 02178
(151) 28/03/2022
(732) GEANA GENERAL CONSULTING

SRL, STR. MESTESUGARILOR,
NR.12, JUDETUL BIHOR,
ORADEA, 410256, BIHOR,
ROMANIA

(540)

EAGLE FESTIVAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.07.02

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

41. Educație, divertisment și sport, activități de
divertisment, sportive și culturale, administrare
(organizare) de servicii de divertisment.

───────

(210) M 2022 02179
(151) 28/03/2022
(732) HORIA IOAN SAN-PETRU, STR.

PETRU RARES NR. 22, JUDETUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CALARASILOR NR.177, BL.45, ET.4,
AP.12, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

4i PRF

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14; 01.15.15

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

5. Preparate farmaceutice, preparate medicale,
produse igienice pentru medicină., preparate
farmaceutice de uz veterinar.
10. Aparate și instrumente medicale, aparate
și instrumente medicale și veterinare, aparate
și instrumente chirurgicale de uz medical,
aparate și instrumente stomatologice, aparate și
instrumente chirurgicale.

───────

(591) Culori revendicate: verde, portocaliu,
rosu, albastru
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(210) M 2022 02184
(151) 28/03/2022
(732) IOANA-VALENTINA BOŞMAN,

STR. BOGDAN GHEORGHE
TUDOR NR. 4, BL. 20A, SC. B, ET.
5, AP. 62, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

TESSA BOUTIQUE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.03.16; 02.03.23;
09.07.09

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole
de îmbrăcăminte pentru femei, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
vestimentare pentru bărbați, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte modelatoare, articole de
îmbrăcăminte pentru schi, articole de
îmbrăcăminte impermeabile, articole de
îmbrăcăminte de ocazie, articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole de
îmbrăcăminte de agrement, articole de purtat
pe cap pentru copii, articole purtate în jurul
gâtului, confecții (îmbrăcăminte), compleuri de
dormit (îmbrăcăminte), corsete (articole de
îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte de dormit, lenjerie
intimă, lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă
pentru bărbați, lenjerie de corp, cămăși, costume
bărbătești și taioare, costume, cravate, crinoline,

curele (accesorii vestimentare), fuste, rochii
de gală pentru femei, rochii de mireasă,
rochii lungi de seară, rochii pentru femei,
sacouri de gală, tinute de seară, trusouri
(articole de îmbrăcăminte), uniforme școlare,
uniforme profesionale, încălțăminte pentru
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați,
articole de încălțăminte pentru plajă.
35. Strângerea la un loc în avantajul
terţilor de îmbrăcăminte, încălțăminte, articole
care servesc la acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole
de îmbrăcăminte pentru femei, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
vestimentare pentru bărbați, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte modelatoare, articole de
îmbrăcăminte pentru schi, articole de
îmbrăcăminte impermeabile, articole de
îmbrăcăminte de ocazie, articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole de
îmbrăcăminte de agrement, articole de purtat
pe cap pentru copii, articole purtate în jurul
gâtului, confecții (îmbrăcăminte), compleuri
de dormit (îmbrăcăminte), corsete (articole
de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte de dormit,
lenjerie intimă, lenjerie intimă de damă,
lenjerie intimă pentru bărbați, lenjerie de
corp, cămăși (articole de îmbrăcăminte),
costume bărbătești și taioare, costume (articole
de îmbrăcăminte), cravate, crinoline, curele
(accesorii vestimentare), fuste, rochii de gală
pentru femei, rochii de mireasă, rochii lungi de
seară, rochii pentru femei, sacouri de gală, tinute
de seară (articole de îmbrăcăminte), trusouri
(articole de îmbrăcăminte), uniforme școlare,
uniforme profesionale, încălțăminte pentru
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați,
articole de încălțăminte pentru plajă, din
producţie proprie şi a unor terţi, (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, aceste
servicii pot fi asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, 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
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on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2022 02186
(151) 28/03/2022
(732) CLEJANU IONESCU LUIZA ANCA,

STR.DRUMUL GĂZARULUI,
NR.18-20, BL.18, SC.1, ET.3, AP.18,
SECTOR 4, BUCUREȚTI, 040824,
ROMANIA

(540)

TERAPIA BIANCUORE
KARINA, GLASUL-

VIBRAȚIA VINDECATOARE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao și înlocuitori ai acestora,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
și preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și produse de cofetărie, ciocolată,
înghețată, șerbeturi și alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă în ghețată).

───────

(210) M 2022 02188
(151) 28/03/2022
(732) BEST ACHIZITII SRL, BLD.

FERDINAND I, NR. 58, BL.
EVOCASA SELECTA, SC. A, ET.
3, AP. 9, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021393, ROMANIA

(540)

Fratii Bob
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt

și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, faină și preparate
din cereale, pâine, produse de patiserie și
cofetărie, ciocolată, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, plante aromatice conservate, gheață
(apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2022 02189
(151) 28/03/2022
(732) BEST ACHIZITII SRL, BLD.

FERDINAND I, NR. 58, BL.
EVOCASA SELECTA, SC. A, ET.
3, AP. 9, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021393, ROMANIA

(540)

CĂMARA CU DICHIS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.11.05

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 02190
(151) 29/03/2022
(732) DELBANISCU SRL, STRADA.

VISARION, NR. 13, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

klara designs
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Bijuterii, produse de bijuterie.

───────

(210) M 2022 02191
(151) 29/03/2022
(732) HIGH-TECH SYSTEMS &

SOFTWARE, BULEVARDUL
BUCURESTII NOI, NR. 25A,
SPATIU DE BIROURI, ET. 1,
BIROURILE A202 - A207, ET.
2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

wisesupply by HTSS

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 29.01.05; 29.01.08;
26.11.01

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

9. Software, software gratuit, aplicații software
descărcabile, software utilitar, software
educational, software adaptabil, software
industrial, software multimedia, software
interactiv, software integrat, platforme de
software colaborative (software), software de
compilare, software de comunicații, software
video interactiv, software de decodare,
software de securitate, programe de calculator
inregistrate sau descarcabile, roboți telefonici,
cititoare de cărți electronice, terminale interactive
cu ecran tactil, calculatoare.
35. Servicii de intermediere comercială în
legătură cu relaționarea dintre diferiți
profesioniști și clienți, servicii de intermediere
comercială, furnizare de informații de contact
comerciale și de afaceri, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, compilarea
informațiilor în baze de date informatice,
compilare de indexuri de informații în
scopuri comerciale sau publicitare, gestionare
informatizată de fișe și dosare medicale,
consultanță cu privire la strategia de comunicare
în domeniul publicității, consultanță cu privire la
strategia de comunicare în domeniul relațiilor
publice, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, prelucrare de date,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
înregistrarea de comunicate scrise și de date,

(591)    Culori revendicate: negru,
cornflowerblue
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sistematizarea informațiilor în fișiere electronice,
marketing destinat unui anumit scop, marketing
în cadrul publicării de software, actualizare
și întreținere de date din baze de date
informatice, actualizare și administrare de
informații în registre, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizare de evaluări ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare, servicii
administrative pentru trimiteri medicale, servicii
de memento pentru întâlniri (lucrări de birou),
servicii de programare a întâlnirilor (lucrări
de birou), servicii de expertiză în materie
de eficiența afacerilor, consultanță pentru
conducerea afacerilor, publicitate.
42. Software ca serviciu (saas), servicii
de găzduire, software ca și serviciu și
închiriere de software, consultanță în domeniul
software-ului ca serviciu (saas), instalare
de software pentru controlul accesului ca
serviciu (acaas), platformă ca serviciu (paas),
consultanță privind proiectarea și dezvoltarea de
programe informatice, administrarea drepturilor
utilizatorilor în rețele de calculatoare, servicii
informatice de analiză de date, managementul
proiectelor informatice în domeniul procesării
electronice a datelor (edp), asigurarea utilizării
temporare de software nedescărcabil pentru
analiza datelor financiare și pentru întocmirea
de rapoarte, consultanță cu privire la securitatea
pe internet, dezvoltare de software pentru
baze de date informatice, dezvoltare și
elaborare de programe de calculator pentru
procesarea datelor, creare de platforme
informatice pentru terți, permiterea utilizării
temporare de instrumente pentru dezvoltarea de
software online nedescărcabil, cercetare privind
automatizarea computerizată a proceselor
administrative, proiectare și dezvoltare de
sisteme de afișare a datelor, programare
de software de operare pentru rețele de
calculatoare și servere, proiectare de programe
de prelucrare a datelor, punere la dispoziție
temporară de software informatic nedescărcabil,
creare si dezvoltare de programe pentru
prelucrarea de date, servicii de transfer
de date, cercetare în domeniul tehnologiei
pentru procesarea datelor, creare, actualizare și
adaptare de programe de calculator, dezvoltare,
actualizare și întreținere de software și sisteme
de baze de date, proiectare de baze de
date, furnizare de software nedescărcabil online,
proiectare și dezvoltare de sisteme de stocare
de date, programare de aplicații multimedia,
creare de site-uri pe internet, elaborare și
actualizare de software informatic, proiectare
și dezvoltare de software pentru gestionarea

bazelor de date, analiza sistemelor informatice,
analize computerizate, dezvoltare de sisteme
pentru transmisia de date, consultanță în
domeniul programelor de calculator, creare și
actualizare de pagini principale pentru rețele
de calculatoare, programare de software de
calculator pentru evaluarea și calcularea datelor,
creare, întreținere și modernizare de software
de calculator, asigurarea utilizării temporare de
aplicații software nedescărcabile, disponibile pe
un site web, programare pentru calculatoare
pentru stocarea de date, dezvoltare de programe
de calculator, asigurarea utilizării temporare
de software de operare online nedescărcabil
pentru accesarea și folosirea serviciilor de cloud
computing, asigurarea utilizării temporare de
software online nedescărcabil pentru importarea
și gestionarea datelor, creare de pagini web
stocate electronic pentru servicii online și pe
internet, proiectare și dezvoltare de software
pentru baze de date electronice, dezvoltare de
software de calculator pentru terți, consultanță
cu privire la securitatea datelor, dezvoltare
și întreținere de software pentru baze de
date electronice, dezvoltare de programe de
procesare a datelor pe bază de comandă de
la terți, proiectare, creare și programare de
pagini web, proiectare de sisteme de stocare a
datelor, programare pentru calculatoare pentru
prelucrarea datelor, dezvoltare de soluții de
aplicații software de calculator, proiectare și
dezvoltare de aparate de prelucrare a datelor,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații,
creare și dezvoltare de software în domeniul
aplicațiilor mobile, consultanță în domeniul
tehnologiei informației, autentificarea datelor prin
tehnologia blockchain, găzduirea site-urilor de
internet (site-uri web), întreținere de site-uri web,
creare și design de site-uri web pentru terți,
consultanță privind crearea și proiectarea de
site-uri web, programare de software pentru
dezvoltare de site-uri web, închiriere de spații de
stocare pentru site-uri web, găzduire de spații de
stocare pentru site-uri web, servicii de testare a
gradului de încărcare a site-urilor web, furnizare
de alerte privind accesul copiilor la site-uri web și
conținut online, furnizare de informații în legătură
cu tehnologia calculatoarelor și programare prin
intermediul unui site.

───────
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(210) M 2022 02195
(151) 29/03/2022
(732) GENERAL MOTORS LLC,

300 RENAISSANCE CENTER,
MICHIGAN, DETROIT, 48265-3000,
MICHIGAN, STATELE UNITE ALE
AMERICII

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET.1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.07.09; 26.07.19; 26.11.25

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

12. Vehicule cu motor, si anume, automobile.
───────

(210) M 2022 02198
(151) 29/03/2022
(732) LA FANTANA SRL, BD-UL GARII

OBOR NR. 8C, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STRADA POVERNEI NR 7, ET. 2, AP.
6, SECTOR 1, BUCURESTI, 010641,
ROMANIA

(540)

murmura izvor de liniște
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Aparate pentru purificarea apei, de uz
casnic, aparate de distribuire a apei purificate și
răcite, distribuitoare de apă, rezervoare de apă
sub presiune, aparate de filtrare a apei, aparate
de tratare a apei, aparate pentru distribuirea
de băuturi reci, aparate pentru ozonizarea apei,
răcitoare de apă, sticle pentru filtrat apa, vândute
goale
32. Apă (băuturi), apă potabilă, apă gazoasă
(sifon), apă potabilă purificată, apă plată,
ape minerale (băuturi), apă îmbuteliată, apă
îmbogățită nutritiv, apă îmbogățită cu minerale
(băuturi), apă de masă
35. Marketing pentru evenimente de
divertisment, promovare de evenimente
speciale, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, servicii de promovare
cu privire la servicii de divertisment, servicii
de publicitate și de marketing furnizate
prin bloguri, sondaje de opinie, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii
de relații cu publicul, prezentare de produse,
prezentări de produse și servicii de afișare a
produselor, organizarea de expoziții comerciale
și servicii expoziționale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
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servicii de vânzare prin licitație publică, închiriere
de automate de vânzare, servicii de vânzări la
licitaţie publică cu privire la următoarele produse:
apa, apa minerala carbogazoasa, apa minerala
plata, apa de izvor, dozatoare de apă, aparate
pentru purificarea apei, filtre de apa, pahare
de plastic, sticle din plastic, servicii on-line de
comerţ cu amănuntul în legătură cu următoarele
produse: apa, apa minerala carbogazoasa, apa
minerala plata, apa de izvor, dozatoare de apă,
aparate pentru purificarea apei, filtre de apa,
pahare de plastic, sticle din plastic, servicii de
comerț cu amănuntul şi cu ridicata cu privire
la următoarele produse: apa, apa minerala
carbogazoasa, apa minerala plata, apa de izvor,
dozatoare de apă, aparate pentru purificarea
apei, filtre de apa, pahare de plastic, sticle din
plastic.
39. Transport și livrare de bunuri, transport
de marfă și cargo și servicii de debarasare,
ambalarea și depozitarea mărfurilor, servicii de
stocare în camere frigorifice, depozitare de
containere, închirieri de containere, închirierea
de congelatoare, depozitarea mărfurilor,
depozitare de produse, ambalare de articole
pentru transport, servicii de ambalare
41. Servicii educative, de divertisment şi
sportive, publicare de materiale editoriale pe
site-uri accesibile printr-o reţea globală de
calculatoare, organizare de seminarii educative,
desfăşurare de expoziţii în scop de divertisment,
servicii de prezentare în scop de divertisment,
furnizare de divertisment multimedia printr-un
site internet, producţie de divertisment sub
formă de înregistrare de sunete şi de imagini,
servicii de înregistrări sonore şi video de
divertisment, servicii de divertisment interactiv,
divertisment on-line, organizare de competiţii
pentru divertisment, furnizarea de instruire
online, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri de divertisment,
demonstrații la evenimente de divertisment,
servicii de prezentare la evenimente de
divertisment, evenimente de divertisment în
legătură cu băuturi, produse alimentare, aparate
pentru alimente și băuturi, organizare de
evenimente în scopuri de divertisment
43. Închirierea dozatoarelor de apă potabilă,
închiriere de fântâni de băut apă, închiriere de
aparate de distribuție de băuturi calde și reci, cu
excepția distribuitoarelor automate, închirieri de
distribuitoare automate de băuturi

───────

(210) M 2022 02201
(151) 29/03/2022
(732) CHRONOS CONSULTING SRL,

STR.ORBAN BALAZS NR.18,
JUD. HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600, HARGHITA,
ROMANIA

(740) HARCOV API SRL, STR. NICOLAE
IORGA NR. 61, BL.10E, SC.B,
AP.9, JUD. COVASNA, SFANTU
GHEORGHE, 520089, COVASNA,
ROMANIA

(540)

Tour of Szeklerland

(531) Clasificare Viena:
02.01.08; 18.01.05; 01.01.02; 01.07.01;
27.05.01; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.07;
29.01.08

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

41. Activități sportive și culturale, activități
sportive, organizarea turneelor sportive,
organizare de competiții sportive și evenimente
sportive, organizare de activități sportive și
competiții sportive, organizare de evenimente
sportive, competiții și turnee sportive,
organizare de turnee sportive, coordonare de
evenimente sportive, activități sportive și de
recreere, furnizare de informații sportive prin
intermediul mesajelor telefonice preînregistrate,
divertisment furnizat în timpul pauzelor din
cadrul evenimentelor sportive, servicii de
consultanță referitoare la organizarea de
manifestări sportive, servicii de informare
cu privire la bilete pentru evenimente
sportive, furnizare de servicii de vânzare
de bilete cu ridicare la fața locului, pentru
evenimente de divertisment, sportive și culturale,

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#0065A6, bej, alb, negru, albastru
deschis
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───────

(210) M 2022 02214
(151) 29/03/2022
(732) GRUPA MASPEX SP. Z O.O, UL

LEGIONÓW 37, WADOWICE
34-100, POLONIA

(740) CABINET INFDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BLOC
14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011146,
ROMANIA

(540)

BUCOVINA Fructată

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 27.05.01;
27.05.07; 27.05.11; 27.05.17; 05.03.11;
05.03.13; 05.03.14; 06.01.02

clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.

───────

management de evenimente pentru cluburi
sportive, coordonare de evenimente sportive
în direct, servicii educative, de divertisment și
sportive, organizare de evenimente sportive și
culturale comunitare, organizare, planificare și
coordonare de competiții sportive, organizare
de evenimente sportive în cadrul comunităților,
servicii de furnizare de informații privind rezultate
sportive, servicii de divertisment sub forma
de evenimente sportive, servicii sportive și de
fitness, organizare și coordonare de evenimente
sportive, activități de divertisment, sportive
și culturale, servicii de antrenament pentru
activități sportive, servicii oferite de cluburi de
agrement cu instalații sportive, organizare de
competiții și evenimente sportive, organizare de
evenimente și concursuri sportive, organizare
de activități sportive sau competiții, organizare
de curse de biciclete, organizare, planificare și
coordonare de curse de biciclete, organizare de
evenimente de ciclism, închiriere de echipament
pentru evenimente sportive, organizare de tururi
cu scop instructiv, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri.

(591) Culori revendicate: albastru, verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 02215
(151) 29/03/2022
(732) DANOVE INTERAUTO S.R.L.,

STR. ION IONESCU DE LA BRAD,
NR. 29, CORP DE CLĂDIRE F
- INTRAREA DE PE STRADA
CONSTRUCTORILOR, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

DANOVE AUTO

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.02; 26.11.06; 26.11.08;
03.01.14; 03.01.16; 03.01.24; 01.01.02;
01.01.10; 26.05.01; 26.05.16

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a automobilelor,
vehicule motorizate, piese de schimb pentru
automobile, accesorii pentru automobile (cu
excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în
cadrul unor magazine, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, servicii de agenții de import-

export, prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail, oganizarea de expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare, publicitate
prin internet pentru vânzare de automobile,
servicii de publicitate privind vânzarea de
vehicule motorizate, servicii de gestionare
comercială de flote de vehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, furnizare de informații
prin internet privind vânzarea de automobile.

───────

(210) M 2022 02217
(151) 29/03/2022
(732) AMALIA-ELENA GEORGESCU,

STR. DELTEI NR. 1, BL. 14A, SC.
A, AP. 20, JUDETUL PRAHOVA,
PLOIESTI, PRAHOVA, ROMANIA
EDUARD-NICOLAE GEORGESCU,
STR. DELTEI NR. 1, BL. 14A, SC.
A, AP. 20, JUDETUL PRAHOVA,
PLOIESTI, PRAHOVA, 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)

Amylia

(591) Culori revendicate: roșu (HEX #be0a14,
HEX #dc0000), galben (HEX #d7b46e),
negru (HEX #000000)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

202

(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 de parfumerie, uleiuri
esenţiale, uleiuri aromatice, produse de
parfumerie, loțiuni și creme de corp parfumate,
apă de parfum, apă de toaletă, ape de
colonie, extracte de parfum, deodorante și
antiperspirante, pulverizatoare pentru corp.
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor de parfumerie, uleiuri esenţiale,
uleiuri aromatice, produse de parfumerie, loțiuni
și creme de corp parfumate, apă de parfum, apă
de toaletă, ape de colonie, extracte de parfum,
deodorante și antiperspirante, pulverizatoare
pentru corp (exceptând transportul lor), pentru
a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau
cu ridicată, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă (promovare),
servicii de agenții de import-export.

───────

(210) M 2022 02220
(151) 29/03/2022
(732) ELENA-CRISTIANA BEȘLEAGĂ,

SAT CÂRJOAIA, JUDETUL IASI,
COM. COTNARI, IAȘI, ROMANIA

(540)

WOMANVERSE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.05

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2022 02223
(151) 30/03/2022
(732) RB PROOF CONSTRUCT S.R.L.,

STR. SF. GHEORGHE NR. 2, CAM.
10, JUDETUL ILFOV, POPESTI-
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA
BAICU RAOUL - PETRE, STR.
SF. GHEORGHE NR. 2, JUDETUL
ILFOV, POPESTI - LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

RAINBOW

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 01.15.01

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

(591) Culori revendicate: mov, negru, 
crem,roz

(591) Culori revendicate: roz (RGB 255, 
127,255), rosu, galben, verde, 
albastru
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37. Servicii de construcţii, servicii de instalații și
reparaţii, extracții miniere, forare pentru petrol și
gaze.

───────

(210) M 2022 02226
(151) 30/03/2022
(732) ASOCIATIA JURNALISTI IN

ACTIUNE, STRADA BELȘUGULUI
NR. 17, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

TOMIS TV

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

clase:
35. Publicitate radio și de televiziune,
abonament la un canal de televiziune, producție
și distribuție de reclame la radio și la
televiziune, servicii de publicitate prin intermediul
textelor afișate pe ecrane de televiziune,
calcularea cotei de audiență pentru emisiuni de
radio și televiziune, producție de emisiuni de
teleshopping, publicitate radiofonică, productie
de publicitate televizata si radiofonica, difuzare
de materiale publicitare pentru terți, printr-o rețea
de comunicații on-line pe internet, furnizare și
închiriere de spațiu publicitar pe internet.
38. Difuzare de televiziune prin satelit,
comunicare de informații prin televiziune,
transmitere de ghiduri de programe de
televiziune interactive, recepționarea de
programe de televiziune pentru transmisia
mai departe către abonați, televiziune prin

cablu (transmisie), difuzare de programe de
televiziune, difuzarea la radio și televiziune,
emisiuni televizate (transmisii), emisiuni de știri
(transmisii), transmitere electronică de știri,
transmisie de știri și informații de actualitate,
servicii de informare prin radio, transmisie de
informații prin radio, servicii de comunicații prin
radiofrecvență, comunicații radio, comunicații
prin radio, radiodifuziune și transmitere de
programe radio, servicii de radiodifuziune,
difuzare de programe radio, transmisie radio prin
cablu, difuzare de programe prin radio, servicii
de radiodifuziune prin internet, transmisie tv
prin internet, difuzare de programe prin internet,
servicii de difuzare referitoare la televiziunea prin
protocol de internet (iptv), servicii de difuzare
audio și video prestate pe internet, transmitere
pe internet de conținut creat de utilizatori,
furnizare de sisteme de comunicare prin sateliți
radio.
41. Producție de televiziune, programare de
televiziune (programare), montaj de programe
de televiziune, prezentare de programe
de televiziune, producție de filme pentru
televiziune, emisiuni de radio (programare),
producția de emisiuni radiofonice, producție de
emisiuni de televiziune, furnizare de instalații
pentru emisiuni-concurs, producere de emisiuni-
concurs pentru televiziune, producție de emisiuni
de televiziune de divertisment, divertisment de
natura emisiunilor de știri televizate, servicii
de reporteri de știri, furnizare de programe
televizate de știri, pregătirea programelor de știri
pentru difuzare, furnizare de știri referitoare la
sport, servicii jurnalistice, servicii jurnalistice în
sistem liber-profesionist, servicii de programare
a știrilor în vederea transmiterii prin internet,
divertisment pe internet, realizarea de concursuri
pe internet, publicare de materiale care pot
fi accesate prin intermediul bazelor de date
sau prin internet, furnizare de divertisment
multimedia printr-un site internet.

───────

(591) Culori revendicate: alb, gri, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 02230
(151) 30/03/2022
(732) TRIBORD SECURITY, SOSEAUA

GIURGIULUI, NR. 72-86, BL. B,
SC. 2, ET. 2, AP. 46, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TRIBORD T SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 26.11.11; 26.11.13

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2022 02231
(151) 30/03/2022
(732) GEORGE IOAN COSBUC,

LOCALITATEA COȘBUC, NR
90, JUDEȚ BISTRIȚA NĂSĂUD,
COȘBUC, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

EpilRapid eficient, definitiv

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 02.09.12; 29.01.04;
29.01.08

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, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2022 02233
(151) 30/03/2022
(732) SC ACCENT TRAVEL & EVENTS

SRL, SOS. MIHAI BRAVU NR. 215,
SUBSOL PARTER CAM. 1-4, SECT.
2, , BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

accent travel group
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.04.01;
26.03.01; 29.01.02; 29.01.04

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de câlătorii.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

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

(591) Culori revendicate: verde
(HEX#bbbb00), albastru (HEX#00006f)

───────
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(210) M 2022 02238
(151) 30/03/2022
(732) BUCOVINA TRADIȚIONAL

KOSHER S.R.L., COM. MARGINEA
NR. 3009, JUDEȚ SUCEAVA,
MARGINEA, 727345, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
PĂUNEȚ ALEXANDRINA, STR. SPLAI
BAHLUI NR. 29, BL. B5, SC. A, ET. 1,
AP. 7, JUD. IAȘI, IAȘI, 700031, IAȘI,
ROMANIA

(540)

BASAR ROMANIA BTK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.01.01;
26.03.04

clase:
35. Servicii de comerț în avantajul terților a
produselor și preparatelor din carne de vită,
oaie, pui, curcan (cu excepția transportului lor),
permițând consumatorilor să le vadă și să le
cumpere comod prin intermediul unor magazine
specializate, depozite en gros și en detali precum
și servicii asociate prin intermediul unei rețele
computerizate, servicii de agenții de import-
export pentru aceste produse.

───────

(210) M 2022 02239
(151) 30/03/2022
(732) SOLAR EDUCATION ACADEMY

S.R.L., BULEVARDUL
METALURGIEI NR. 132, BLOC
B1A, SCARA 1, ETAJ 1, AP.
17, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SOLAR EDUCATION
ACADEMY

(531) Clasificare Viena:
01.03.15; 29.01.15; 27.05.01; 20.07.01

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

41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.

───────

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

(591) Culori revendicate: portocaliu (HEX
#FEA347), roz (HEX #FD3F92), mov
(HEX #D473D4), albastru închis(HEX
#1560BD), albastru deschis (HEX
#26C4EC)
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(210) M 2022 02240
(151) 30/03/2022
(732) ROPLAST IMPEX SRL, B-DUL

VOLUNTARI NR. 30, JUDEȚ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L, BD. LIBERTATII
NR. 22, BL.102, SC. 3, ET. 6, AP. 55,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VICTORY ROPLAST
roplast.org

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 01.15.01; 26.11.05; 27.05.01

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

24. Mușama, mușamale, mușama (fețe de
masă), fețe de masă, fețe de masă plastice,
fețe de masă din materiale textile, fețe de
masă, din alte materiale decât hârtie, fețe de
masă din materiale textile de unică folosință,
țesături laminate, țesături adezive, țesături
impermeabile, țesături din vinil, țesături pentru
decorațiuni interioare.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, servicii de comerț a produselor din
clasa 24, servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata, servicii de comerț și servicii de informare
a consumatorilor, publicitate online, servicii
de comenzi online, servicii de publicitate și
marketing online, administrate a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
administrate a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrate a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul,
administrate de afaceri, administrarea afacerilor,
administrarea afacerilor comerciale cu capital
strain, administrarea afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor pentru o societate
comercială și pentru o societate de servicii,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, administrarea magazinelor,

administrarea societăților comerciale (pentru
terți), administrarea vânzărilor, asistență în
domeniul comercializării produselor, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitate,
coordonare de expoziții în scopuri comerciale,
desfășurare de vânzări prin licitație, difuzare
de materiale publicitate online, difuzare de
materiale publicitare și promoționale, difuzarea
de anunțuri publicitate și anunțuri comerciale,
difuzarea de date privind publicitatea, distribuire
de eșantioane, distribuire de foi volante
publicitare, distribuire de materiale publicitare
(pliante, prospecte, broșuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanță pe bază de
catalog) indiferent dacă sunt transfrontaliere
sau nu, distribuire de material publicitar prin
poștă, distribuire de materiale publicitare, și
anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre,
în special pentru vânzările la distanță
pe bază de catalog (indiferent dacă sunt
transfrontaliere sau nu), distribuire de materiale
publicitare, distribuire de materiale publicitare
prin poștă și de suplimente publicitare
anexate la edițiile obișnuite, distribuire de
mostre în scopuri publicitare, distribuire de
pliante publicitare, distribuire de prospecte și
mostre în scopuri publicitare, distribuire de
prospecte în scop publicitar, distribuire de
reclame și material publicitar (pliante, broșuri,
foi volante și mostre), distribuire de texte
publicitare, distribuirea de broșuri promoționale,
distribuirea de materiale publicitare, distribuirea
de materiale promoționale, distribuirea de
materiale publicitare tipărite, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și material
promoționale, distribuție de fluturași, broșuri,
material tipărite și mostre în scop publicitar,
distribuție de mostre, distribuție de produse
în scopuri publicitare, distribuție de prospecte
și de mostre, distribuție de reclame pe
stradă, distribuție și difuzare de materiale
publicitare (pliante, prospecte, material tipărit,
mostre), organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau de publicitate, expoziții
comerciale și servicii expoziționale, încheierea
de contracte de cumpărare și vânzare de
mărfuri, furnizarea de informații despre vânzarea
de produse, furnizarea de informații despre
metode de vânzare, furnizarea de informații
în materie de afaceri, furnizarea de informații
privind clasamentul vânzărilor de produse,
managementul și administrarea afacerilor,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse, pentru terți, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,

(591) Culori revendicate: roșu, verde, 
galben,albastru, mov, alb, negru
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organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de expoziții cu scop
comercial sau antreprenorial, organizare de
expoziții comerciale, organizare de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare.

───────

(210) M 2022 02245
(151) 30/03/2022
(732) SC VISROCOM TRADING SRL,

STR. ARMATEI NR. 27, JUD.
MUREȘ, TÂRNĂVENI, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

SALGHETTI 1759
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Roșii, preparate, suc de roșii pentru
gătit, măsline conservate, măsline (pregătite),
amestecuri de fructe și nuci preparate, piureuri
de fructe, pulpă de fructe, legume tăiate,
trufe conservate, roșii conservate, măsline
umplute, căpșuni conservate, stafide, prune,
cireșe preparate, prune conservate, cireșe
maraschino, suc de lămâie de uz culinar, stafide
infuzate, fructe glasate, fructe în conservă,
fructe preparate, fructe conservate, conserve
de fructe, fructe conservate în alcool, umpluturi
de fructe pentru plăcinte, coji de fructe, sucuri
din fructe utilizate la gătit, jeleuri de fructe,
praf de fructe, umpluturi pe bază de fructe
pentru prăjituri și tarte, concentrat pe bază
de fructe pentru gătit, deserturi pe bază de
fructe, cipsuri din fructe, fructe congelate,
fructe fermentate, nuci comestibile, produse
din fructe uscate, amestecuri de fructe uscate,
fructe uscate, fructe tăiate, fructe glazurate,
măsline gătite, fructe coapte, legume feliate,
la conservă, măsline preparate, la conservă,
gustări pe bază de fructe confiate, fructe,
ciuperci, legume, nuci și leguminoase prelucrate,
fructe de pădure, conservate, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, paste de fructe și legume, fructe
aromatizate, aranjamente de fructe procesate,
fructe la borcan, fructe feliate la borcan.

30. Tiramisu, panettone (cozonac italian),
cozonac pandoro, produse de cofetărie umplute
cu alcool, produse de cofetărie cu umpluturi
lichide de fructe, ciocolată cu alcool, produse de
cofetărie din ciocolată conținând praline, fructe
trase în ciocolată.
32. Bere și bere fără alcool, coctailuri pe bază
de bere, beri aromatizate.
33. Vișinată, băuturi spirtoase, rachiu de
ienupăr, băuturi distilate, digestive (lichioruri și
spirtoase), distilat de vișine, rachiu, vinuri albe
spumante, băuturi pe bază de vin, vin alb, vinuri
roze, vin roșu, vermut, vinuri spumante, vinuri
spumante naturale, vinuri cu alcool, extracte
din fructe cu alcool, băuturi aperitive pe bază
de vin, cockteiluri preparate pe bază de vin,
cockteiluri alcoolice preparate, băuturi aperitive
pe bază de lichior, cocktailuri alcoolice, băuturi
care conțin vin (șprițuri), cockteiluri alcoolice
de fructe, amestecuri alcoolice pentru cocteiluri,
băuturi alcoolice care conțin fructe, băuturi
alcoolice aperitiv, bitter, preparate alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, esențe si extracte
alcoolice.

───────

(210) M 2022 02248
(151) 30/03/2022
(732) INTERCAPITAL MANAGEMENT

(540)

anix Pentru ca la
noi vorba-i vorba

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

SRL, STR. B-DUL 21 DECEMBRIE
1989, NR. 16, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL, 
B-DUL CORNELIU COPOSU, NR. 7,
BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030606, ROMANIA
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9. Aplicații software pentru telefoane inteligente
și dispozitive mobile, aparate și instrumente
fotografice, cinematografice și optice, software
descărcabil (inclusive software pentru telefoane
inteligente și dispozitive mobile) în domeniul
publicității, al marketingului și al platformelor
de comparare a prețurilor, al conținutului
personalizat și al comunicațiilor electronice, al
analizei datelor, inclusiv al datelor de comparare
a prețurilor, al analizei comportamentului
utilizatorilor și al informațiilor, aparate și
instrumente pentru înregistrarea, transmiterea,
difuzarea, recepția, stocarea, afișarea sau
reproducerea sunetului, a imaginilor și a datelor,
calculatoare, programe de calculator, software
de calculator, hardware de calculator, dispozitive
multimedia de comunicare, înregistrare,
transmisie, difuzare, stocare, afișare, recepție
și reproducere, echipamente de prelucrare a
datelor, publicații electronice descărcabile.
35. 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 (RPF), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consigliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori

privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

209

afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice
(preluare apeluri telefonice), servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de artă, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
Curriculum Vitae pentru terţi/scrierea de CV-
uri pentru terţi prezentarea produselor în toate
mediile de comunicare, în scopul vânzarii cu

amanuntul și/sau cu ridicata, servicii de vânzare
cu amănuntul, cu ridicata și online.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză și cercetare
industrială, proiectare și dezvoltare de hardware
și software de calculator, furnizarea de
software care nu poate fi descărcat în
domeniul reparațiilor, al serviciilor de instalare
și al cumpărării și vânzării de autoturisme,
motociclete, vehicule comerciale și/sau de mare
tonaj noi și second-hand, precum și de accesorii
și piese de schimb aferente, furnizarea de
software care nu poate fi descărcat în domeniul
imobiliar și al închirierii de locuințe online, servicii
de control de calitate și de autentificare.

───────

(210) M 2022 02249
(151) 07/04/2022
(732) MIRCEA-IOAN DRAGOTĂ, STR.

GENERAL TRAIAN MOȘOIU NR.
12, JUD. SIBIU, SIBIU, 550401,
SIBIU, ROMANIA

(540)

S Stampino

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.04

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității.

───────
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(210) M 2022 02250
(151) 30/03/2022
(732) CRISTIAN POPESCU BLINDU,

STR. 22 DECEMBRIE 1989, NR.30,
BL.30, SC.3, AP.2, JUDETUL
GORJ, TARGU JIU, GORJ,
ROMANIA

(540)

By Poc

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Administrarea magazinelor.
43. Servicii de restaurante fast-food, servicii de
fast food la pachet, servicii oferite de fast-fooduri,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii de catering pentru restaurante fast-food
cu autoservire.

───────

(210) M 2022 02251
(151) 30/03/2022
(732) ASOCIATIA CROSS ONE RADIO,

STRADA PAUL GRECEANU,
NR.16, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

cross one radio

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 16.01.14

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

38. Servicii de telecomunicații.
───────

(591) Culori revendicate: roz (Hex 
#D71B5A),gri (Hex #2A4D60)
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(210) M 2022 02254
(151) 30/03/2022
(732) DR. PHYTO S.R.L., STRADA

NADEȘ NR.40 D, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

NAUZOSOL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Supliment alimentar pentru tratarea/
ameliorarea raului de miscare.

───────

(210) M 2022 02257
(151) 30/03/2022
(732) LIVIU-EMILIAN PANDELICA, STR.

CUZA VODĂ NR. 36, JUD. ARGEȘ,
PITEȘTI, ARGEȘ, ROMANIA

(740) NOMENIUS S.R.L., STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

EXURO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Articole de fierărie, containere, articole de
transport și ambalare din metal, materiale de
construcții și elemente din metal, statui și
obiecte de artă din metale comune, materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal, cu
utilizare nespecificată, structuri și construcții
metalice transportabile, uși, porți, ferestre și
jaluzele pentru ferestre din metal, feronerie,
cabluri, fire și lanțuri, din metal, materiale
de sudură metalice, piulițe, buloane și brățări
metalice, încuietori și chei metalice, articole de
ambalat, de învelit și de balotat, din metal,
distribuitoare (dispensere) din metal, țevi, tuburi
și furtunuri și garnituri pentru acestea, inclusiv
supape, din metal, articole metalice folosite în
construcții, componente de construcții (metalice)
sub formă de plăci, componente metalice
pentru acoperiș, componente prefabricate

pentru construcții (metal), conducte metalice de
evacuare a apelor pluviale, console metalice
(construcții), căptușiri din metal, țevi de scurgere
din metal, racorduri metalice pentru conducte,
conducte metalice, conducte metalice pentru
instalații de ventilație, conducte metalice pentru
instalații de climatizare, conducte metalice
pentru instalații de aer condiționat, conectori
de îmbinări (de metal) pentru conducte, țevi
din metal pentru adăpostirea conductelor de
ventilație, conducte metalice pentru încălzire,
capace de ventilație metalice pentru canalele de
ventilație, ventilatoare (guri de aerisire) din metal
pentru clădiri, grile de ventilație (metalice) pentru
construcții.
9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,
magneti, circuite de control electronic pentru
ventilatoare electrice, ventile electromagnetice
(întrerupătoare electromagnetice), termostate
digitale pentru control climatic, regulatoare
de temperatură (termostate), instrumente
pentru controlul temperaturii, programatoare
pentru încălzire centrală, aplicații software
descărcabile, senzori de temperatură, unități
de afișare a temperaturii, instrumente pentru
măsurarea temperaturii.
11. Accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz, aparate de iluminat și
reflectoare, aparate pentru încălzire și uscare
personală, aprinzătoare, arzătoare, boilere
și încălzitoare, conducte și instalații pentru
transportul gazelor de eșapament, echipament
pentru răcire și înghețare, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), echipamente de gătit, încălzit, răcit
și conservat, pentru alimente și băuturi, filtre
pentru uz industrial și casnic, instalații de
uscare, instalații industriale de tratare, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente
de salubritate, aparate pentru bronzat, filtre
de aer electrostatice, filtre electrice pentru
aparate de climatizare, filtre pentru curățarea
aerului, filtre pentru aparate de aer condiționat,
instalații pentru răcirea și încălzirea apei,
aparate cu aer cald, suflante de aer cald,
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uscătoare de păr, aparate pentru uscarea
mâinilor (uscare la cald), ventilatoare electrice
de uz personal, aparate pentru încălzirea
aerului, aparate de aerare, aparate de aer
condiționat electrice, aparate de purificat aerul
de montat pe vehicule, aparate de încălzit
pentru corturi, aparate de încălzit pentru structuri
temporare, ventilatoare eoliene, ventilatoare
electrice portabile, ventilatoare pentru absorbție,
ventilatoare de tavan, ventilatoare de plafon,
ventilatoare, unități de ventilație, terminale de
ventilare, supape (piese pentru radiatoare),
supape de control termostatic (componente ale
instalațiilor de încălzire centrală), supape de
control termostatic (componente de radiatoare
de încălzire centrală), supape termice de control
folosite la radiatoare de încălzire centrală,
supape pentru aparate de aer condiționat,
sisteme de încălzire pardoseală, sisteme
hvac (încălzirea, ventilarea și climatizarea
aerului), regulatoare de tiraj pentru pentru
împiedicarea răspândirii vaporilor, regulatoare
de tiraj pentru pentru împiedicarea răspândirii
fumului, regulatoare de temperatură (valve
termostatice) pentru radiatoarele de încălzire
centrală, regulatoare automate de temperatură
(supape) pentru radiatoarele din sistemele de
încălzire centrală, radiatoare electrice portabile,
radiatoare electrice, radiatoare (încălzire),
radiatoare, purificatoare de aer portabile,
pompe de căldură, perdele de aer, plăci
radiante de plafon, pături electrice, odorizante
electrice de priză, instalații pentru recircularea
aerului, instalații pentru recuperarea căldurii
de aer, limitatoare de temperatură folosite
la radiatoarele de încălzire centrală (valve
termostatice) care conțin discuri bi-metal,
limitatoare de temperatură (supape) pentru
radiatoarele de încălzire centrală, limitatoare
de temperatură pentru radiatoarele de încălzire
centrală (valve termostatice) care conțin tije
de expansiune, instalații de răcire, instalații
de ventilare, instalații de încălzire centrală,
instalații pentru gestionarea aerului, instalații
pentru extragerea aerului, instalații pentru
încălzirea aerului, încălzitoare de cameră,
instalații de aerisire, hote pentru eliminarea
fumului, corpuri de încălzire ambientală cilindrice
dispuse orizontal cu tiraj forțat, corpuri
de încălzire ambientală cilindrice portabile
dispuse orizontal cu tiraj forțat, convectoare
(radiatoare), comutatoare de temperatură
(supape) pentru radiatoare de încălzire
centrală, colectoare termice solare (încălzire),
comutatoare termosensibile (valve termostatice)
pentru radiatoarele de încălzire centrală, aparate
și instalații de ventilație, aparate pentru

recircularea aerului, aparate pentru încălzirea
podelelor, aparate pentru circularea aerului,
aparate de ventilație portabile, aparate electrice
de încălzire, aparate de ventilație alimentate cu
energie solară, aparate de ventilație, aparate
electrice pentru răcirea încăperilor (de uz
casnic), aparate pentru generare de jeturi de
aer, aparate de filtrare a aerului, aparate de
purificare a aerului, aparate de umidificare
a aerului, dezumidificatoare, aparate pentru
filtrarea polenului, aparate pentru dezodorizare,
aparate de uscat cu aer, dispozitive de purificare
a aerului, dezumidificatoare de uz casnic, filtre
de aer pentru uz industrial, sterilizatoare de
aer, umidificatoare, hote de aerisire, instalații
de ventilare pentru bucătării, instalații pentru
dezodorizarea atmosferei, purificatoare de aer,
sisteme hvac pentru vehicule (încălzirea,
ventilarea și climatizarea aerului).
19. Materiale și elemente de construcție și
edificare, nemetalice, statui și obiecte de
artă din piatră, beton și marmură, incluse în
această clasă, structuri și construcții nemetalice
transportabile, uși, porți, ferestre și cadre
nemetalice pentru ferestre, conducte nemetalice
pentru instalații de ventilație și climatizare,
conducte de ventilare (nemetalice), grile de
ventilație (nemetalice) pentru construcții, canale
din materiale nemetalice pentru transmiterea
aerului pentru ventilație, capace de ventilație, nu
din metal, pentru conducte utilizate la instalațiile
de încălzire, ventilație și aer condiționat.
37. Construcții și demolări de clădiri, servicii
de exterminări, dezinsecție și deratizare, servicii
de excavare și extracție de zăcăminte naturale,
închiriere de utilaje, instalații și echipamente
pentru construcții, demolări, curățenie și
întreținere, încărcare de baterii și dispozitive
de stocare de electricitate și închiriere de
echipamente aferente, instalare, întreținere și
reparare hvac (încălzire, ventilare și climatizarea
aerului), întreținerea și reparația instalațiilor
sanitare, întreținere de electrocasnice, servicii de
reparații pentru articole electrocasnice, reparații
de unelte, reparații de utilaje, întreținere de
aparatură electronică, întreținere de utilaje
industriale, 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, întreținere, service, tuning
și reparare de motoare și electromotoare fără
a aduce modificări esenţiale acestora, service
la aparate și instalații pentru generarea de
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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, instalare de
încălzire centrală, servicii consultative privind
instalarea de aparate de încălzire și de răcire,
readaptare a instalațiilor de încălzire, de ventilare
și de aer condiționat din clădiri, reparații sau
întreținere de aparate pentru purificarea apei,
recondiționarea instalațiilor de aer condiționat,
instalarea și repararea sistemelor de aer
condiționat.
40. Condiționarea și purificarea aerului și a
apei, închiriere de echipamente pentru tratarea
și transformarea materialelor, producerea
de energie și fabricare la comandă,
tratamentul alimentelor și băuturilor, închiriere de
ventilatoare electrice pentru răcire, închirierea
aparatelor de climatizare, dezodorizarea aerului,
tratarea aerului, închirierea aparatelor de
încălzire ambientală, închirieri de instalații de
încălzire, închiriere de dispozitive și instalații de
răcire.
42. Servicii it, servicii de proiectare, testare,
autentificare și controlul calității, servicii în
domeniul științei și tehnologiei, servicii de
proiectare tehnică de aparate și instalații de
răcire, proiectare și planificare tehnică de
instalații de încălzire, servicii de proiectare
tehnică de aparate și instalații de climatizare,
software ca serviciu (SaaS), platformă ca
serviciu (paas), platformă ca serviciu (PAAS)
care oferă platforme software pentru transmisie
de imagini, conținut audiovizual, conținut video și
mesaje.

───────

(210) M 2022 02259
(151) 30/03/2022
(732) NICU BOGDAN BERDACOVICI,

BD. APICULTORILOR NR 56,
AP.46, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

a.m p.m coffee & more

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.11; 26.11.01;
26.11.05; 26.11.12

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, oțet, sosuri și alte
condimente.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2022 02260
(151) 30/03/2022
(732) ADSERV S.R.L., STR. MIHAI

VITEAZU NR. 327, JUD. BRAȘOV,
HARMAN, BRAȘOV, ROMANIA

(740) FANTANA RAUL SORIN & ASOC.,
STR. ZIZINULUI NR.84, SC. B, AP.14,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

SanoNatur

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.06; 29.01.07; 27.05.01;
27.05.04; 05.03.13; 05.03.15

clase:
1. Preparate biologice pentru utilizare în
industrie şi ştiinţe, lecitină (materie primă),
lecitină pentru industria alimentară, lecitină
pentru scopuri industriale, uleiuri pentru
conservarea alimentelor, extracte de ceai pentru
utilizare în fabricarea de produse farmaceutice,
extracte de ceai pentru industria alimentară,
extracte de ceai pentru utilizare în fabricarea de
produse cosmetice.
3. Ambră (parfum), apă de colonie, apă de
lavandă, apă de toaletă, apă micelară, apă
parfumată, aromatice (uleiuri esenţiale), arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), arome pentru
băuturi (uleiuri esenţiale), arome alimentare
(uleiuri esenţiale), beţişoare parfumate, calupuri
de săpun de toaletă - calupuri de săpun,
cosmetice, cosmetice pentru copii, creme
cosmetice, ceară depilatoare, ceară pentru
mustaţă, deodorante de uz uman sau veterinar,
deodorante pentru animale de companie, esenţă
de mentă (ulei esenţial), esenţe eterice, extracte
din plante pentru scopuri cosmetice, extracte
de flori (parfumuri), geluri pentru masaj, altele
decât cele pentru scopuri medicale, iononă
(parfumerie), lemn parfumat, loţiuni pentru
scopuri cosmetice, luciu pentru buze, loţiuni
după ras, mentă pentru parfumerie, mosc
(parfumerie), odorizante, preparate cosmetice

şi articole de toaletă nemedicinale, pastă de
dinţi nemedicinală, parfumuri, preparate pentru
machiaj, parfumerie, parfumuri, pastă de dinţi,
pomezi pentru scopuri cosmetice, potpuriuri
(arome), produse pentru îndepărtarea cerii
de pe pardoseală (preparate de degresare),
produse pentru spălarea ochilor, nu cele
pentru scopuri medicale, preparate pentru
fumigaţie (parfumuri), preparate de toaletă,
preparate pentru bronzare (produse cosmetice),
preparate pentru protecţia solară, preparate
pentru ras, preparate cosmetice pentru băi,
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii,
preparate de duş pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant (articole de toaletă),
preparate depilatoare - depilatoare, preparate
aloe vera pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, rujuri, săculeţi pentru parfumarea
lenjeriei, săpun, săpun pentru ras, săpun
deodorant, săpun de migdale, spray-uri pentru
împrospătarea respiraţiei, serveţele impregnate
cu loţiuni cosmetice, serveţele impregnate
cu prepara te pentru demachiere, soluţii
vaginale pentru igiena personală sau cu rol
de dezinfectant, şampoane, terpene (uleiuri
esenţiale), tămâie, uleiuri esenţiale, uleiuri
esenţiale de lămâie, uleiuri esenţiale de citron,
uleiuri esenţiale - uleiuri eterice, uleiuri esenţiale
de lemn de cedru, ulei de iasomie, ulei de
lavandă, ulei de trandafir, uleiuri pentru scopuri
cosmetice, uleiuri pentru parfumuri şi arome,
uleiuri pentru toaletă, ulei de bergamot, ulei
de migdale, ulei de migdale pentru scopuri
cosmetice, vopsea de corp pentru scopuri
cosmetice.
5. Alifii, alifii pentru scopuri farmaceutice,
alifii pentru arsurile solare, alimente uscate
prin îngheţare adaptate pentru scopuri
medicale - alimente liofilizate adaptate pentru
scopuri medicale, alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, băuturi dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, balsamuri
pentru scopuri medicale, cannabis pentru
scopuri medicale, ceaiuri din plante pentru
scopuri medicinale, corn de secară pentru
scopuri farmaceutice, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, depurative, digestive pentru
scopuri farmaceutice, dulciuri, medicinale-
bomboane, medicinale, elixire (preparate
farmaceutice), enzime pentru scopuri medicale,
enzime pentru scopuri veterinare, esteri
pentru scopuri farmaceutice, eteri pentru
scopuri farmaceutice, eucaliptol pentru
scopuri farmaceutice, eucalipt pentru scopuri
farmaceutice, extracte de hamei pentru scopuri
farmaceutice, esteri de celuloză pentru scopuri

(591) Culori revendicate: maro, verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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farmaceutice, eteri de celuloză pentru scopuri
farmaceutice, extracte de plante pentru scopuri
farmaceutice, extracte din plante pentru scopuri
medicale, făină din seminţe de in pentru
scopuri farmaceutice, fibre dietetice, genţiană
pentru scopuri farmaceutice, imunostimulante,
lapte de migdale pentru scopuri farmaceutice,
lăptişor de matcă pentru scopuri farmaceutice,
loţiuni pentru scopuri farmaceutice, loţiuni
pentru scopuri veterinare, laxative, marijuana
pentru scopuri medicale, muştar pentru scopuri
farmaceutice, preparate din aloe vera pentru
scopuri farmaceutice, preparate farmaceutice,
medicale şi veterinare, preparate sanitare
pentru scopuri medicale, preparate balsamice
pentru scopuri medicale, produse secundare
rezultate din procesarea cerealelor pentru
scopuri dietetice sau medicale, preparate
enzimatice pentru scopuri medicale, preparate
enzimatice pentru scopuri veterinare, preparate
pentru hemoroizi, paraziticide, plasturi cu
muştar - cataplasme cu muştar, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea arsurilor solare, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, preparate farmaceutice
pentru tratarea mătreţii, preparate nutraceutice
pentru scopuri terapeutice sau medicale,
preparate fitoterapeutice pentru scopuri
medicale, preparate pe bază de oligoelemente
pentru uz uman şi veterinar, preparate pentru
tratarea arsurilor, preparate pentru distrugerea
paraziţilor, preparate veterinare, preparate pe
bază de vitamine, preparate terapeutice pentru
baie, propolis pentru scopuri farmaceutice,
produse farmaceutice, purgative - laxative,
rădăcini de rubarbă pentru scopuri farmaceutice,
scoarţe pentru scopuri farmaceutice, siropuri
pentru scopuri farmaceutice, suplimente
enzimatice, suplimente dietetice pe bază de
polen, suplimente dietetice pe bază de propolis,
suplimente dietetice proteice, suplimente
proteice pentru animale, suplimente dietetice
pe bază de lăptişor de matcă, suplimente
dietetice pe bază de germeni de grâu, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare,suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, suplimente dietetice
pe bază de caseină, suplimente dietetice
pentru animale, suplimente dietetice cu efect
cosmetic, suplimente dietetice pe bază de
glucoză, suplimente dietetice pe bază de lecitină,
seminţe de in pentru scopuri farmaceutice,
suplimente nutritive, suplimente dietetice pe
bază de seminţe de in, suplimente dietetice
pe bază de ulei din seminţe de in, suplimente
alimentare pe bază de minerale, tincturi pentru
scopuri medicale, tonice (medicamente), ulei de

dill (mărar) pentru scopuri medicale, ulei de ricin
pentru scopuri medicale, ulei de muştar pentru
scopuri medicale, unguent pentru degerături de
uz farmaceutic, vermifuge - antihelmintice.
29. Alune, preparate, coajă de fructe, chipsuri
din fructe, concentrat pe bază de legume pentru
gătit, concentrat pe bază de fructe pentru gătit,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate
şi coapte, fructe, conservate, fructe de pădure,
conservate, fructe conservate în alcool, fructe,
înăbuşite, fructe, procesate, fructe congelate,
fructe, la conservă, ghimbir glasat, ghimbir,
conservat, ghimbir murat gemuri, jeleuri de
fructe, jeleuri alimentare, lecitină pentru uz
culinar, legume, procesate, legume uscate prin
îngheţare - legume liofilizate, nuci, preparate,
polen preparat ca produs alimentar, stafide,
seminţe, preparate, seminţe de floarea soarelui,
preparate, uleiuri şi grăsimi alimentare, ulei
alimentar din seminţe de in, usturoi conservat.

31. Produse agricole, horticole şi forestiere
brute şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,
ierburi proaspete, plante şi flori naturale,
cannabis, neprocesat, castane, proaspete,
grăunţe şi seminţe brute şi neprocesate,
migdale (fructe), nuci, neprocesate, seminţe de
cereale, neprocesate, seminţe de in comestibile,
neprocesate.
32. Aperitive, nealcoolice, băuturi energizante,
băuturi din fructe şi sucuri de fructe, băuturi
non-alcoolice, băuturi non-alcoolice din fructe
uscate, băuturi nealcoolice pe bază de
suc de fructe, băuturi sportive bogate în
proteine, băuturi nealcoolice, băuturi nealcoolice
pe bază de miere, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, extracte de fructe nealcoolice,
nectaruri de fructe, nealcoolice, pastile pentru
băuturile efervescente, pulberi pentru băuturile

30. Anason, ceai, cicoare (substituent pentru
cafea), chow-chow (condiment), chutney
(condiment), condimente, cuişoare (mirodenii),
esenţe pentru produsele alimentare, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor, germeni de
grâu pentru consum uman, harissa (condiment),
ierburi conservate, lemn dulce (produse de
cofetărie), mentă pentru împrospătarea
respiraţiei, mirodenii, pâine fără gluten, piper,
produse de asezonare, propolis, scorţişoară
(mirodenie), seminţe de in pentru uz culinar
(asezonare), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, seminţe de susan (produse de
asezonare), seminţe de anason stelat, sosuri
(condimente), tamarind (condiment), turmeric,
usturoi mărunţit (condiment).
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efervescente, siropuri şi alte preparate non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, sirop de
migdale, siropuri pentru băuturi, siropuri pentru
limonadă, sucuri de fructe - suc de fructe, sucuri
de legume (băuturi).
33. Băuturi alcoolice pre-amestecate, altele
decât pe bază de bere, băuturi alcoolice
digestive, esenţe alcoolice, extracte alcoolice,
extracte din fructe, alcoolice, gin, hidromel-mied.

───────

(210) M 2022 02261
(151) 30/03/2022
(732) TR IT TEAM S.R.L., STR. GAFTON

LAZĂR NR. 13, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050208, ROMANIA

(540)

VATRA BARSEI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 26.11.06;
26.11.09

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

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

───────

(210) M 2022 02265
(151) 14/04/2022
(732) NOVASERVICE FERRO GROUP

S.R.L., STRADA CÂMPINA NR. 47,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
LUCREȚIU PĂTRĂȘCANU NR. 2,
JUD. BACĂU, BACĂU, 600018,
BACĂU, ROMANIA

(540)

TERMET
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 02266
(151) 31/03/2022
(732) ALEXANDRU STANCIU, STR.

PATRIOTILOR NR. 3A, BL. M3G,
SC. A, ET. 2, AP.12, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 032281, ROMANIA

(540)

Body365 INSTRUCTORUL
TAU IN SANATATE
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(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17; 27.07.01; 02.01.16; 02.01.23

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

───────

(210) M 2022 02267
(151) 31/03/2022
(732) OPREA AVICOM S.R.L., STR.

DEALUL VIILOR, NR. 5, JUD.
PRAHOVA, CRĂIEȘTI, 547180,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Puiul de Crăiești CRESCUT
SIMPLU ȘI CURAT LA
O FERMĂ DE FAMILIE.

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
03.07.03; 03.07.24

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

29. Carne și produse din carne, alimente gătite,
constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, aripioare de pui, bucățele de
piept de pui pane (nuggets), bucăți de carne
de pui utilizate ca umplutură pentru sandvișuri,
carne prajita de pui, carne preparată, carne
prăjită de pui, feluri de mâncare preparate din
carne, gustări pe bază de carne, mâncare gătită
constând în principal din carne de pui prăjită
fâșii și pastă de ardei iute fermentat (dak-
galbi), mâncare gătită constând în principal din
carne de pui și ginseng (samgyetang), mâncăruri
congelate care conțin în principal carne de pui,
mâncăruri congelate constând în principal din

carne, mâncăruri congelate constând în principal
din carne de pasăre, mâncăruri gătite care conțin
în totalitate sau aproape în totalitate carne de pui,
mâncăruri gătite care conțin în principal carne
de pui, mâncăruri gătite constând în principal din
carne de pui, mâncăruri preparate constând în
principal din carne, mâncăruri preparate obținute
din carne de pui (care conțin în principal carne
de pui), pastramă de pui, pui la grătar (yakitori),
musaca, pui teriyaki, salată de pui, salată caesar,
salate cu carne de pasăre, salate preparate,
supă de tăieței, supă semipreparată, tocană cu
curry semipreparată.
30. Crenvurști calzi și ketchup în chifle deschise,
fajitas (fel de mâncare mexicană), hamburgeri
(sandvișuri), hamburgeri fiind gătiți și introduși în
chifle, hamburgeri introduși în chifle, hamburgeri
introduși în franzelă, hamburgeri în pâine, hot
dog (sandvișuri), lasagna, lipii cu pui, mâncăruri
preambalate care constau în principal în orez,
dar și cu carne, pește sau legume, plăcinte cu
carne, plăcinte cu carne (preparate), plăcinte cu
carne de pasăre, plăcinte cu carne de pasăre
sau de vânat, plăcinte cu carne de pui, plăcinte
cu carne tocată, plăcintă cu carne, plăcinte
gătite, plăcinte proaspete, produse de patiserie
congelate umplute cu carne și legume, prânzuri
la cutie constând din orez, cu carne, pește
sau legume adăugate, produse de patiserie
conținând legume și carne de pasăre, produse
de patiserie din legume și carne, produse din
patiserie congelate umplute cu carne, quesadilla
(preparat culinar mexican), rulouri umplute,
sandvișuri, sandvișuri care conțin hamburgeri,
sandvișuri cu carne, sandvișuri cu carne de pui,
sandvișuri cu crenvurști, sandvișuri încălzite la
grill, sanvisuri continand carne de pui.
31. Produse alimentare și hrană pentru animale,
animale vii, organisme pentru reproducere.

───────

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

(591) Culori revendicate: auriu (Pantone 
871),negru (HEX #000000)
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(210) M 2022 02272
(151) 31/03/2022
(732) DR. PHYTO S.R.L., STRADA

NADEȘ 40 D, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

LAXOSOL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Supliment alimentar pentru combaterea
constipatiei.

───────

(210) M 2022 02273
(151) 31/03/2022
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

one HALA FLOREASCA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.02

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

35. Publicitate pentru servicii de arhitectură,
design, grafică, media sau online, servicii de
publicitate și marketing online, administratie
comerciala, servicii de promovare şi de
informare, administratie de afaceri, furnizarea

de informatii de afaceri prin intermediul
unui site web, dezvoltare de strategii și
concepte de marketing, asistenta in afaceri,
management si servicii administrative, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
materialele de construcţii, informații şi sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială
și consultanță pentru consumatori în legătură
cu serviciile prestate, publicitate, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
postarea de afişe publicitare, asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, consultanţă privind
strategiile de comunicare în publicitate, analiza
costurilor, prognoze economice, facturare,
întocmire de planuri de marketing, studii
de marketing, marketing, marketing imobiliar,
campanii de marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar, administrarea afacerilor,
management de afaceri comerciale, servicii
de secretariat, marketing cu public ţintă,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, servicii de publicitate,
marketing și promovare.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii

(591) Culori revendicate: albastru 
(Pantone281C), alb
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financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), agențiile imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea
birourilor pentru conlucrare, închirierea bunurilor
imobiliare, servicii de agenţie imobiliară,
activităţi de broker imobiliar, management
imobiliar, organizare de închirieri imobiliare,
multiproprietăți în domeniul imobiliar, servicii
de achiziții imobiliare, planificare imobiliară
(activități financiare), gestionare de proprietăți
imobiliare, colectarea chiriilor, servicii privind
afaceri imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de planificare imobiliară (organizare de
afaceri financiare), servicii de consiliere privind
deținerea de proprietăți imobiliare, servicii de
gestiune imobiliară pentru complexe de clădiri,
închiriere de bunuri imobiliare și de proprietăți,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru clădiri rezidențiale, gestiune financiară
a proiectelor imobiliare, servicii de administrare
de bunuri imobiliare, servicii financiare privind
proprietățile imobiliare, servicii de management
imobiliar privind tranzacțiile cu proprietăți
imobiliare, evaluari imobiliare din punct de
vedere financiar, investiții imobiliare, servicii
imobiliare, finantare imobiliara, gestionarea
proprietatilor (imobiliare), intermediere pentru
inchirierea de proprietati imobiliare, servicii
financiare privind proprietatile imobiliare, servicii
de consultanta privind proprietatile imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, inchiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor
(suprafaţa exterioară), construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor, servicii de
constructii, servicii de dezvoltare imobiliara
(constructii), servicii de instalatii si reparatii,
servicii de consiliere privind amenajarea
cladirilor, reparatii de constructii, construcții
și demolări de clădiri, amenajare teritorială
pentru construcții, servicii de management în
construcții, construcții și reparații de clădiri,
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
lucrări de construcții de inginerie civilă, instalare
de schele pentru construcții, consultații pentru
construcții, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, servicii de
construcții referitoare la clădiri pentru locuințe,
sudură de structuri din oțel pentru construcții,
construcții de locuințe pe bază de comandă,

realizarea de construcții cu caracter industrial,
instalare de elemente fabricate de construcții,
servicii de construcții de structuri temporare,
construcții de terase, construcții de clădiri
comerciale, construcții de clădiri rezidențiale,
servicii de construcții de clădiri.

───────

(210) M 2022 02274
(151) 31/03/2022
(732) DR. PHYTO S.R.L., STRADA

NADEȘ 40 D, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

PHYTOBEBE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Furnizare de informatii despre plante,
produse din plante si tratarea afectiunilor
medicale cu produse pe baza de plante.

───────

(210) M 2022 02275
(151) 31/03/2022
(732) DR. PHYTO S.R.L., STRADA

NADEȘ 40 D, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

PHYTOSCIENCE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

44. Furnizare de informatii, pentru medici,
despre plante si produse din plante si
evenimente medicale.

41. Servicii  educationale respectiv:  cursuri,
workshopuri , tutoriale organizate pentru medici
si personal medical, organizare de conferinte si
evenimente in domeniul medical.

───────
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(210) M 2022 02276
(151) 31/03/2022
(732) AUREL-SORINEL TUDOR, STR.

LIVEZILOR NR. 2, JUDETUL
PRAHOVA, SAT MANESTI,
MANESTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

sodan NUTS & FRUITS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 03.05.03; 05.03.13;
05.07.06

clase:
29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate.
31. Produse alimentare și hrană pentru animale.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.

───────

(210) M 2022 02278
(151) 31/03/2022
(732) EMI SAN FOOD S.R.L., CALEA

TURZII, NR. 42, JUDEȚ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

PIZZASIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 01.01.01; 29.01.01; 29.01.03;
29.01.06

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

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

───────

(210) M 2022 02281
(151) 31/03/2022
(732) ALEXANDRU DANIEL TRIFU, STR

VANATORULUI, NR 6A, JUDEȚ
IALOMIȚA, MILOȘEȘTI, IALOMIȚA,
ROMANIA

(540)

România Neaoșă
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de media socială,
servicii de promovare, promovarea afacerii
(publicitate),

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

(591) Culori revendicate: verde
(HEX#009746), roșu (HEX#e31f22), alb
(HEX#ffffff), roșu inchis (HEX#e31e25)
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promovare de concerte muzicale, servicii de
publicitate, marketing și promovare, promovare
și realizare de expoziții comerciale, romovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, promovare
de evenimente speciale.

───────

(210) M 2022 02282
(151) 31/03/2022
(732) THE MAJESTIC BEAUTY

SRL, STR.AV.POPIȘTEANU,
NR.54A, EXPO BUSINESS PARK,
CLADIREA 2, BIROU 214 RESCO-
WORK 04, ETAJ 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

THE MAJESTIC BEAUTY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.08; 24.09.05

clase:
3. Produse cosmetice, preparate pentru igiena,
preparate pentru curatarea si ingrijirea corpului.
5. Preparate si articole medicinale.
35. Servicii de comerț cu amănuntul si cu
ridicata in legătură cu produse cosmetice,
preparate pentru igiena, preparate pentru
curatarea si ingrijirea corpului, preparate
si articole medicinale, preparate specifice
saloanelor de infrumusetare, produse imprimate.
41. Furnizare de cursuri de instruire în
domeniul medical, furnizare de cursuri
de instruire în domeniul infrumusetarii,
cursuri de instruire privind sănătatea, cursuri
pentru îngrijirea corporală, pregătire în arta
înfrumusețării, organizarea de cursuri în tehnici
de înfrumusețare, organizarea de seminarii

educative în materie de terapii de înfrumusețare,
organizarea de concursuri de frumusețe, servicii
de școli de frumusețe, servicii de instruire oferite
de școlile de frumusețe, servicii de organizare
și coordonare de concursuri de frumusețe,
servicii educative în managementul francizelor
comerciale, pregătire in domeniu infrumusetarii,
instruire în domeniul asistenței medicale și al
nutriției.
44. Servicii oferite de saloane de frumusețe,
Consultanță în materie de frumusețe, îngrijiri
de igienă și frumusețe, Servicii de igienă și
frumusețe pentru oameni, Servicii de consultanță
în domeniul îngrijirii frumuseții, Furnizare de
informații despre servicii ale saloanelor de
frumusețe, închirierea de echipamente pentru
îngrijirea igienei și a frumuseții la oameni,
îngrijire cosmetică pentru persoane, întocmire de
rapoarte cu privire la aspecte legate de îngrijirea
sănătății, Consultanță în nutriție, Servicii pentru
pregătirea rapoartelor medicale, Servicii pentru
pregătirea rapoartelor medicale.

───────

(210) M 2022 02288
(151) 31/03/2022
(732) SC MEDEQTECH SRL, STRADA

SILISTRA A44, SCARA C, AP. 13,
JUD. TIMIȘ, TIMISOARA, 307255,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

MEDEQTECH
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Preparate biocide folosite în fabricație,
preparate chimice folosite la fabricarea
produselor biocide, soluții pentru conservarea
organelor umane (folosite în scopuri științifice)
5. Dezinfectante pentru instrumente medicale,
biocide, biocide sintetice
7. Trolii electrice, pompe electrice, pompe de
vid, pompe de vid cu piston
9. Mobilier special de laborator, mobilier de
laborator (special adaptat)
10. Tărgi medicale, instrumente medicale,
foarfece medicale, aparate și instrumente
medicale, truse chirurgicale, truse pentru
instrumente chirurgicale (echipate), aparate
și instrumente medicale și veterinare, truse
echipate pentru chirurgi sau medici, mese

(591) Culori revendicate: auriu, negru, roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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pentru disecție, mese de operație, mese pentru
instrumente medicale, mobilier special de uz
medical, mobilier special pentru uz chirurgical.
12. Vehicule mortuare.
20. Mobilier de laborator.
40. Taxidermie.
45. Servicii funerare, servicii funerare conexe
incinerării.

───────

(210) M 2022 02289
(151) 31/03/2022
(732) TWO HANDS CONCEPT S.R.L.,

STR. ARDELENI NR. 17B,
CAMERA 2, MANSARDA, SECTOR
2, BUCURESTI , ROMANIA

(540)

PÂINE. DULCE. SĂRAT.
TOT CE E MAI BUN

DIN ALUAT. Edit

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 11.01.10; 29.01.12

───────

(210) M 2022 02292
(151) 31/03/2022
(732) DOM VISTA MEDICAL, STR.

MOLIERE NR. 8A, PARTER,
AP. 1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ECHIPAJ MEDICAL DE
URGENTA DOM VISTA

MEDICAL 021-9311

(531) Clasificare Viena:
18.01.07; 24.17.25; 03.11.01; 27.05.01;
27.05.17; 03.07.17; 26.11.03; 26.11.22;
27.07.01; 29.01.15

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

44. Servicii medicale.
───────(591)    Culori revendicate: portocaliu, alb, 

             negru
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe

(591) Culori revendicate: roșu (HEX
#B7000B), galben (HEX #FBED21,
HEX #FFF100), verde (HEX #00A550),
albastru, alb, gri, negru

clase:
30. Biscuiți / fursecuri, torturi / prăjituri , gustări
pe baza de cereale, nuci învelite în ciocolată,
produse de cofetărie pentru decorarea pomilor
de craciun, produse de cofetărie, biscuiți sărați
și uscați, aluat, turta dulce, macarons, marțipan,
produse de cofetarie din fructe, produse de
patiserie, aluat de patiserie, produse de cofetărie
cu arahide, quiche, biscuiți de ovăz.
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(210) M 2022 02294
(151) 31/03/2022
(732) PHOTOMEDIA EM360 SRL, ȘOS.

STRĂULEȘTI NR. 106, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
ELOCINȚEI NR. 8, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 113311, ROMANIA

(540)

PACTUL PENTRU
FISCALITATE 2022 - 2023

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 27.07.17;
26.11.01; 26.11.05; 26.11.07; 26.01.03;
26.01.17; 26.01.18

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare prin toate formele cunoscute
sau care se vor dezvoltă ulterior, inclusiv
online, servicii de reprezentare media şi
relaţii publice, prin toate mijloacele cunoscute
sau care se vor dezvoltă ulterior, inclusiv
online prin websiteuri specializate, asistență în
managementul afacerilor, în afaceri și servicii
administrative privind fiscalitatea, servicii de
consultanță în afaceri, furnizarea de întrebări
privind afacerile, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, prognoze economice,
servicii de relații media, servicii de lobby
comercial, publicarea de texte publicitare,
procesarea cuvintelor, servicii de redacție și
de redactare în scopuri publicitare, furnizarea
de informații fiscale, comerciale, economice și
de afaceri inclusiv prin intermediul unui site
web, servicii de revista presei în domeniul

economic și social, furnizarea de studii și
cercetări de marketing, analize, studii și cercetări
pentru afaceri, consultanță în domeniul cercetării
pieței, cercetări de afaceri pentru noile afaceri,
intervievare în scopul cercetării pieței, consiliere
fiscal, consultanță fiscal, planificarea obligațiilor
fiscale, declarații fiscale, consiliere contabilă
în domeniul fiscal, sondaje de opinie, sondaje
pentru scopuri de afaceri, realizarea de studii de
piață care implică sondaje de opinie, studii de
piață, studii de marketing, studii comerciale și de
afaceri, studii statistice în afaceri, studii despre
fiscalitate, rapoarte și studii de piață, realizarea
de reclame, promoţii, anunţuri publicitare.
41. Activități educaționale și de instruire,
respectiv: proiecte educaționale, predare
cursuri, studii, cercetări și strategii în domeniul
fiscalității, realizare de emisiuni de televiziune,
de radio, programe audio/video online sau TV/
radio, producție video, emisiuni de televiziune,
toate acestea online sau offline, furnizarea de
programe TV, nedescărcabile, prin servicii de
transmitere video la cerere (video on demand),
bibliotecă electronică, organizare și susținere
de cursuri și training-uri pe teme economice
și de fiscalitate, dezvoltarea societății prin
fiscalitate corectă și coerentă, organizare și
susținere de seminarii, workshopuri, ateliere,
clase, conferințe, evenimente publice, gale,
simpozioane, webinarii, traininguri pe teme
fiscal, economice, contabile și socio-economice,
servicii de scriere pentru bloguri, servicii de
punere în pagină, altele decât în scopuri
publicitare, editare de texte scrise, altele decât
cele publicitare, publicare de cărți, reviste, ziare,
periodice, cataloage, broșuri, jurnale, ghiduri,
sfaturi, comentarii, articole pe diferite teme,
inclusiv pe internet sau on-line, publicarea
de ziare, cărți și reviste electronice online,
accesibile prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare, instruire în tehnici de dezvoltare
fiscală și economică, servicii de educație
fiscală și fiscalitate, servicii de pregătire în
domeniul fiscalității, servicii educaționale privind
fiscalitatea, servicii de consiliere în domeniul
fiscal și al fiscalității.

───────
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(210) M 2022 02295
(151) 31/03/2022
(732) KAVOS TO GO S.R.L., BDUL

REPUBLICII NR. 34A, BOXA NR.
7 (COMPLEXUL "SĂLĂJANCA"),
JUD. MARAMUREȘ, SATU MARE,
MARAMUREȘ, 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)

KAVOS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 08.07.25; 11.03.04;
29.01.15

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cafenea, servicii de bar, servicii oferite de
snack-baruri, servicii oferite de localuri tip
snack-bar, servicii ale barurilor, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servire de alimente și
băuturi în baruri, furnizare de alimente, produse
de patiserie și băuturi în baruri, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servire
de alimente, produse de patiserie și băuturi,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servicii ale bistrourilor, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet.

───────

(210) M 2022 02296
(151) 31/03/2022
(732) ACAR BROS SRL, ALEEA EMIL

BOTA NR. 6, BL M107, SC. 2, ET.
6, AP. 54, BIROU 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

NO REST FOR THE WICKED

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 25.01.13; 25.01.18;
25.01.25; 26.01.05; 26.01.12; 26.01.16;
26.01.18; 02.09.01; 21.01.02

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

35. Publicitate online, publicare de materiale
publicitare online, servicii de publicitate și
marketing online, servicii de administrare
a comunităților online, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, promovare online de rețele
informatizate și pagini web, organizare și
coordonare de târguri comerciale, servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale.
41. Organizare de divertisment muzical,
reprezentații de muzică live, prezentare de
concerte muzicale, prezentare de reprezentații
muzicale, divertisment muzical oferit de către
formații instrumentale, organizare și coordonare
de concerte muzicale.
43. Baruri, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și

(591) Culori revendicate: vișiniu, roșu, 
maro,portocaliu, gri, alb
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băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
informații referitoare la baruri.

───────

(210) M 2022 02297
(151) 31/03/2022
(732) EXCLUSIVE PROMOTION SRL,

STR. PADES NR.14, BL.14, SC.2,
AP.40, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
ELOCINTEI NR. 8, SECTOR 1,
BUCURESTI, 113311, ROMANIA

(540)

HAOOY.RO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate pentru spălare în scopuri sanitare
sau deodorante personale (articole de toaletă),
adecvate pentru uz intim, preparate igienice
cum sunt articole de toaletă adecvate pentru
uz intim, geluri de masaj, inclusiv geluri de
masaj adecvate pentru uz intim, preparate non-
medicinale pentru îngrijirea părților intime ale
corpului, săpunuri, parfumuri, uleiuri, cosmetice,
loțiuni de păr și de corp, uleiuri de masaj, loțiuni
de masaj, geluri de duș, creme de masaj, băi cu
spumă, vopsele și pudre de corp, balsamuri și
preparate pentru epilat.
5. Preparate si articole medicinale, remedii
naturale si farmaceutice, preparate si articole
sanitare, preparate pe bază de plante pentru
trezirea sau creșterea dorinței sexuale ori pentru
îmbunătățirea performanțelor sexuale, pastile
pentru îmbunătățirea actului sexual, preparate
pentru facilitarea actului sexual, preparate
pentru reducerea activității sexuale, lubrifianți
sexuali, geluri pentru stimularea sexuală, geluri,
substanțe lubrefiante și lubrifianți de uz personal,
pe bază de apă, silicon și ulei, creme și
loțiuni pentru sănătatea sexuală și/sau pentru
creșterea excitației sexuale, creme medicinale,
și anume suplimente pentru sănătatea sexuală
și / sau îmbunătățirea excitației sexuale,
lubrifianți vaginali, lubrifianți igienici, lubrifianți
sexuali personali, lubrifianți medicali, produse
farmaceutice pentru stimularea erecției.

10. Aparate, dispozitive și articole pentru și
în legătură cu activitatea sexuală, aparate
si instrumente medicale de natura ajutoarelor
sexuale pentru adulți, dispozitive contraceptive,
prezervative, instrumente ajutătoare pentru sex,
păpuși gonflabile, stimulente sexuale pentru
adulți, accesorii sexuale pentru adulți, dispozitive
de masaj, și anume aparate de vibrații sau de
stimulare a corpului, reproduceri ale unor părți
ale anatomiei masculine și feminine.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, lenjerie erotică,
îmbrăcăminte fantezistă din piele sau latex,
costume de corp, centuri, uniforme, curele,
legături pentru ochi, cagule, măști, călușuri.
28. Jocuri și jucării pentru adulți, articole de
gimnastică și sport, în legătură cu divertismentul
și activitatea sexuală.
35. Servicii de comerț (vânzarea en gros și en
detail) și regruparea în avantajul terților, sub
formă de magazine și magazine on line, de
produse pentru adulți și produse sex shop în
legătură cu stimulente sexuale, cum sunt, fără
ca enumerarea să fie limitativă, ajutoare de
stimulare sexuală pentru adulți, jucării sexuale
de natura articolelor din cauciuc, plastic, piele,
sticlă și metal, îmbrăcăminte erotică, aparate
de masaj corporale, peruci, pălării, tatuaje,
cadouri pentru glume, păpuși cu glume, păpuși
3d, păpuși gonflabile, păpuși de călătorie și
alte ajutoare sexuale pentru adulți, și anume
vibratoare, loțiuni și geluri de masaj, uleiuri
și lubrifianți parfumați și neparfumați, jucării,
lenjerie, ochelari, bijuterii, ciorapi, lenjerie de
corp, lumânări, cărți, cd-uri, dvd-uri, suplimente
sexuale, astfel încât terții să le cunoască și
să le achiziționeze comod, prezentarea acestor
produse în magazine și magazine on line
pentru vânzare și vânzarea prin toate mijloacele
de comunicare, inclusiv comerț online prin
intermediul unui site web propriu, alte site-uri
și platforme specializate sau platforme on line
de comerț, servicii de comerț (prin orice mijloc)
cu bice, hamuri și articole de șelărie, servicii
de comerț (prin orice mijloace) cu articole și
articole confecționate din piele și imitații de
piele, servicii de comerț(prin orice mijloace) cu
bijuterii de fantezie, servicii de comerț (prin
orice mijloc) cu uleiuri esențiale, servicii de
comerț (prin orice mijloc) cu produse alimentare,
servicii de comerț (prin orice mijloace) cu
produse de parfumerie, servicii de comerț (prin
orice mijloc) cu unelte de mână (propulsie
musculară), servicii de comerț(prin orice mijloc)
cu jocuri și jucării, servicii de comerț (prin orice
mijloace) cu produse din cauciuc, gutapercă,
gumă, azbest sau mică, servicii de comerț (prin
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orice mijloace) cu dantelă și broderie, servicii
de comerț (prin orice mijloc) cu îmbrăcăminte
și articole de îmbrăcăminte, servicii de comerț
(prin orice mijloace) cu imitații de piele, servicii
de comerț (prin orice mijloc) cu produse
fabricate din materiale plastice, servicii de
comerț (prin orice mijloc) cu produse cosmetice,
servicii de comerț(prin orice mijloc) cu panglici
și dantele, servicii de comerț (prin orice
mijloace) cu membre, ochi sau dinți artificiali,
publicitate (prin toate mijloacele de comunicare
în masă), publicitate online prin intermediul
rețelelor de comunicații informatice, publicitate
on-line într-o rețea informatizată, realizarea
de reclame, anunțuri publicitare, marketing,
promoții pentru aceste produse prin toate
mijloacele de comunicare cunoscute sau care
se vor dezvolta ulterior, inclusiv în mediul
online, informații, sfaturi comerciale și servicii
de asistență comercială și consultanță pentru
consumatori în legătură cu aceste produse,
servicii de agenții de import-export cu produse
sex shop, servicii oferite de magazine de
cadouri online cu amănuntul, servicii oferite de
magazine, lanțuri de magazine și magazine
online pentru adulți sau specializate tip sex shop.

───────

(210) M 2022 02298
(151) 31/03/2022
(732) EXCLUSIVE PROMOTION SRL,

STR. PADES NR.14, BL.14, SC.2,
AP.40, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
ELOCINTEI NR. 8, SECTOR 1,
BUCURESTI, 113311, ROMANIA

(540)

HAOOY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate si articole medicinale, remedii
naturale si farmaceutice, preparate si articole
sanitare, preparate pe bază de plante pentru
trezirea sau creșterea dorinței sexuale ori pentru
îmbunătățirea performanțelor sexuale, pastile
pentru îmbunătățirea actului sexual, preparate
pentru facilitarea actului sexual, preparate
pentru reducerea activității sexuale, lubrifianți

sexuali, geluri pentru stimularea sexuală, geluri,
substanțe lubrefiante și lubrifianți de uz personal,
pe bază de apă, silicon și ulei, creme și
loțiuni pentru sănătatea sexuală și/sau pentru
creșterea excitației sexuale, creme medicinale,
și anume suplimente pentru sănătatea sexuală
și / sau îmbunătățirea excitației sexuale,
lubrifianți vaginali, lubrifianți igienici, lubrifianți
sexuali personali, lubrifianți medicali, produse
farmaceutice pentru stimularea erecției.
10. Aparate, dispozitive și articole pentru și
în legătură cu activitatea sexuală, aparate
si instrumente medicale de natura ajutoarelor
sexuale pentru adulți, dispozitive contraceptive,
prezervative, instrumente ajutătoare pentru sex,
păpuși gonflabile, stimulente sexuale pentru
adulți, accesorii sexuale pentru adulți, dispozitive
de masaj, și anume aparate de vibrații sau de
stimulare a corpului, reproduceri ale unor părți
ale anatomiei masculine și feminine.
35. Servicii de comerț (vânzarea en gros și en
detail) și regruparea în avantajul terților, sub
formă de magazine și magazine on line, de
produse pentru adulți și produse sex shop în
legătură cu stimulente sexuale, cum sunt, fără
ca enumerarea să fie limitativă, ajutoare de
stimulare sexuală pentru adulți, jucării sexuale
de natura articolelor din cauciuc, plastic, piele,
sticlă și metal, îmbrăcăminte erotică, aparate
de masaj corporale, peruci, pălării, tatuaje,
cadouri pentru glume, păpuși cu glume, păpuși
3d, păpuși gonflabile, păpuși de călătorie și
alte ajutoare sexuale pentru adulți, și anume
vibratoare, loțiuni și geluri de masaj, uleiuri
și lubrifianți parfumați și neparfumați, jucării,
lenjerie, ochelari, bijuterii, ciorapi, lenjerie de
corp, lumânări, cărți, cd-uri, dvd-uri, suplimente
sexuale, astfel încât terții să le cunoască și
să le achiziționeze comod, prezentarea acestor
produse în magazine și magazine on line
pentru vânzare și vânzarea prin toate mijloacele
de comunicare, inclusiv comerț online prin
intermediul unui site web propriu, alte site-uri
și platforme specializate sau platforme on line
de comerț, servicii de comerț (prin orice mijloc)
cu bice, hamuri și articole de șelărie, servicii
de comerț (prin orice mijloace) cu articole și
articole confecționate din piele și imitații de
piele, servicii de comerț(prin orice mijloace) cu
bijuterii de fantezie, servicii de comerț (prin
orice mijloc) cu uleiuri esențiale, servicii de
comerț (prin orice mijloc) cu produse alimentare,
servicii de comerț (prin orice mijloace) cu
produse de parfumerie, servicii de comerț (prin
orice mijloc) cu unelte de mână (propulsie
musculară), servicii de comerț(prin orice mijloc)
cu jocuri și jucării, servicii de comerț (prin orice
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mijloace) cu produse din cauciuc, gutapercă,
gumă, azbest sau mică, servicii de comerț (prin
orice mijloace) cu dantelă și broderie, servicii
de comerț (prin orice mijloc) cu îmbrăcăminte
și articole de îmbrăcăminte, servicii de comerț
(prin orice mijloace) cu imitații de piele, servicii
de comerț (prin orice mijloc) cu produse
fabricate din materiale plastice, servicii de
comerț (prin orice mijloc) cu produse cosmetice,
servicii de comerț(prin orice mijloc) cu panglici
și dantele, servicii de comerț (prin orice
mijloace) cu membre, ochi sau dinți artificiali,
publicitate (prin toate mijloacele de comunicare
în masă), publicitate online prin intermediul
rețelelor de comunicații informatice, publicitate
on-line într-o rețea informatizată, realizarea
de reclame, anunțuri publicitare, marketing,
promoții pentru aceste produse prin toate
mijloacele de comunicare cunoscute sau care se
vor dezvolta ulterior, inclusiv în mediul online,
furnizarea de informații, sfaturi comerciale și
servicii de asistență comercială și consultanță
pentru consumatori în legătură cu aceste
produse, servicii de agenții de import-export cu
produse sex shop, servicii oferite de magazine
de cadouri online cu amănuntul, servicii oferite
de magazine, lanțuri de magazine și magazine
online pentru adulți sau specializate tip sex shop.

───────

(210) M 2022 02302
(151) 31/03/2022
(732) DOMENIILE MENNINI SRL, STR.

UNIRII, NR.4, CLĂDIRE CABINA
POARTA, SAT STREJEŞTI,
JUDETUL OLT, COMUNA
STREJEŞTI, OLT, ROMANIA

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

(540)

Moments

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

clase:
33. Vin, băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(210) M 2022 02307
(151) 31/03/2022
(732) RAMONA MOHANU, BLD DACIA,

NR 97B BL V SC 2 AP 9, JUDEȚ
DOLJ, CRAIOVA, 200170, DOLJ,
ROMANIA

(540)

Raftul cu cadouri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Livrare de cadouri.

───────

(210) M 2022 02309
(151) 05/04/2022
(732) ENGINEERING UNIT SRL, STR.

HORAȚIU, NR. 8-10, CAMERA 5,
ETAJ 1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL, STR.
GRIVIȚA NR. 37E, JUDEȚ ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

GRETA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Calandre (mașini pentru călcat hainele),
calandre portabile cu abur pentru țesături, mașini
de călcat, mașini de călcat pentru articole
textile, mașini electrice de călcat haine, freze de
zăpadă, dispozitive pentru îndepărtarea zăpezii
(mașini), mașini de curățat străzi, mașini de
măturat străzi, mașini pentru curățarea străzilor
(acționate manual), pluguri de zăpadă, suflante
de zăpadă, utilaje de deszăpezire, aparate
automate de curățare a piscinelor, aparate de

(591) Culori revendicate: negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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curățat cu aburi, aparate de uscat rufe fără
încălzire, aparate electrice de bătut covoare,
aspiratoare, aspiratoare automate, aspiratoare
care funcționează cu baterii reîncărcabile,
aspiratoare comerciale și industriale, aspiratoare
cu mâner electrice, aspiratoare de praf
electrice pentru covoare, aspiratoare de praf
portabile (electrice) cu piese consumabile,
aspiratoare de uz casnic, aspiratoare de
uz industrial, aspiratoare electrice, aspiratoare
electrice de uz casnic, aspiratoare electrice de
uz industrial, aspiratoare fără cablu, aspiratoare
pentru automobile, aspiratoare pentru curățarea
umedă, aspiratoare statice fără contact,
aspiratoare uscate și cu apă, aspiratoare
verticale, aspiratoare și componentele sale,
mașini și aparate electrice pentru ceruit, aparate
de curățat cu presiune mare, instalații centrale
de curățat cu vid, curățitoare electrice cu înaltă
presiune, degresoare, discuri de șlefuit (piese
pentru mașini), dispozitive multifuncționale de
spălare sub presiune, dispozitive portabile cu
ultrasunete pentru spălat rufe, distribuitoare
de detergent lichid, duze de aspirație pentru
aspiratoare, echipament electric de curățare a
geamurilor, instalații de spălat vehicule, instalații
robotizate de spălat vehicule, lance de stropit
care se atașează la mașini de spălat cu
presiune pentru curățare, mașini de curățare
cu jet de aer (acționate electric), mașini de
curățare industriale (aspiratoare de praf), mașini
de curățat covoare, mașini de măturat, mașini
de spălat covoare, mașini de spălat cu presiune,
mașini de spălat cu uscător, mașini de spălat
de uz casnic, mașini de spălat electrice, mașini
de spălat industriale, mașini de spălat rufe,
mașini de spălat vase de uz casnic, mașini
de spălat vase de uz menajer, mașini de
spălat vehicule, mașini electrice de curățare
cu abur, mașini electrice de curățare prin
aspirație de uz casnic, mașini pentru curățarea
petelor, mașini pentru curățarea uscată a
rufelor, mașini pentru spălarea geamurilor,
mașini robotizate (aspiratoare) pentru curățarea
podelelor, mașini robotizate de curățare,
mașini robotizate pentru curățarea (lustruirea)
podelelor, mașini și aparate electrice de curățat,
mături electrice, mopuri electrice cu aburi, perii
pentru aspiratoare, aspiratoare de praf pentru
curățare, roboți cu inteligență artificială de uz
casnic pentru curățenie și spălat, roboți de
curățenie de uz casnic, roboți pentru curățenie,
roboți pentru menaj de uz casnic, instalații de
spălat pentru vehicule, aparate de curățat cu
aburi de uz casnic.
9. Aparate pentru indicarea temperaturii,
contoare de căldură, indicatoare pentru

temperatura apei, senzori de temperatură,
termometre, termometre cu infraroșu,
termometre digitale pentru carne, termometre
tehnice, stații de alimentare pentru vehicule
electrice, stații de încărcare pentru mașini
electrice, surse de alimentare pentru rețea
de alimentare cu electricitate, dispozitive
de protecție a surselor de tensiune,
invertoare (electricitate), stabilizatoare de
tensiune, surse de alimentare electronice,
surse de alimentare (transformatoare), tablouri
de comandă (electricitate), inscriptoare dvd,
jurnale personale electronice, receptoare optice,
scanere cu intrare și ieșire digitală, table
electronice interactive whiteboard, tastaturi,
amplificatoare audio, aparate audio care redau
fișiere mpeg, aparate de mixaj audio, aparate
de recepție și de transmisie radiofonică,
aparate digitale de redare a sunetului, aparate
digitale de redat muzica, aparate electronice
audio, aparate portabile de înregistrare de
sunet, aparate radio portabile pentru difuzare
audio digitală, aparate stereo pentru vehicule,
aparatură audio, aparate și instrumente pentru
reproducerea de discuri, bare de sunet, boxe
de calculator, boxe de monitor, boxe fara fir,
boxe pentru aparate de redare cu disc, boxe
portabile, casetofoane, carduri de memorie cu
circuite integrate utilizate pentru a cântă la
instrumente muzicale electronice, casetofoane
pentru automobile, casetofoane pentru mașină,
casti fara fir, căști, căști audio, căști fără fir,
căști in-ear, căști pentru jucat jocuri video,
căști pentru telefoane, căști pentru muzică,
căști pentru telefoane inteligente, căști pentru
telefoane mobile, căști stereo, mp3-playere,
aparate de radio pentru mașini, radio cu ceas
deșteptător, radiocasetofoane, radiocasetofoane
portabile, radiouri, radiouri alimentate cu energie
solară, radiouri portabile, receptoare audio,
roboți telefonici, stații radio cb, aparate de
navigație pentru automobile, aparate pentru
înregistrări audio-video, carduri de memorie usb,
cărți audio, cărți electronice.
11. Aparate cu ioni accelerați (pentru tratarea
aerului), aparate de ionizare pentru tratarea
aerului, aparate de ionizare pentru tratarea
aerului sau apei, aparate de purificare a
aerului, aparate de purificare a aerului de uz
comercial, aparate de purificare a aerului pentru
automobile, aparate de umidificare utilizate cu
aparate de condiționare a aerului, aparate
de umidificare, altele decât cele pentru uz
medical, aparate de uscat cu aer, aparate
electrice de dezodorizare a camerei, aparate
electrostatice de precipitat pentru curățarea
aerului, aparate pentru dezodorizare, aparate
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pentru dezodorizarea aerului, aparate pentru
filtrarea polenului, aparate pentru sterilizarea
aerului, aparate și mașini pentru purificarea
aerului, cicloane (aparate pentru purificarea
aerului), dezumidificatoare, dezumidificatoare
de uz casnic, dezumidificatoare electrice,
dozatoare electrice pentru deodorante de
cameră, dozatoare electrice pentru odorizanți
de cameră, epuratoare de aer de uz casnic,
extractoare de fum, filtre de aer pentru instalații
industriale, filtre de aer pentru uz casnic, filtre
de aer pentru uz industrial, hote de aerisire,
hote de extracție a aerului folosite împreună
cu mașinile de gătit, instalații de umidificare a
aerului, instalații de ventilare pentru bucătării,
instalații pentru dezodorizarea atmosferei,
instalații pentru dezumidificare, instalații pentru
purificarea aerului, instalații pentru umidificare,
purificatoare de aer, purificatoare de aer,
de uz casnic, purificatoare de aer electrice,
purificatoare de aer industriale, purificatoare
de aer robotizate de uz casnic, sisteme
de dispersare de deodorante de cameră,
sterilizatoare de aer, sterilizatoare de aer de
uz casnic, umidificatoare, umidificatoare (altele
decât cele de uz medical), umidificatoare
(pentru uz domestic), umidificatoare care
generează anioni, umidificatoare cu alimentare
prin usb pentru uz casnic, umidificatoare de aer
(recipiente de apă pentru radiatoare de încălzire
centrală), umidificatoare electrice, umidificatoare
electrice de uz casnic, umidificatoare industriale,
umidificatoare pentru încăperi (aparate),
ventilatoare de extracție, accesorii electrice de
iluminat, accesorii de sisteme de iluminare
cu fibră optică, accesorii de iluminat pentru
exterior, accesorii de contragreutate pentru
lămpi suspendate, accesorii pentru corpuri
de iluminat, aparate de iluminat, aparate cu
leduri pentru uscarea unghiilor, ansambluri
de iluminat cu leduri pentru firme luminoase,
acoperiri de sticlă sub formă de accesorii pentru
corpurile de iluminat solare, accesorii pentru
iluminatul electric, aparate de iluminat care
incorporează fibre optice, aparate de iluminat
cu celule solare, aparate de iluminat cu diode
luminescente (led), aparate de iluminat cu ecran
plat, aparate de iluminat cu fibră electrică,
aparate de iluminat cu fibră optică, aparate
de iluminat fluorescente, aparate decorative
electrice de iluminat, aparate și instalații de
iluminat, aplice (corpuri electrice de iluminat),
aplice de perete, bare luminoase, becuri cu led,
benzi de lumină, candelabre electrice, corpuri
de iluminat, corpuri de iluminat arhitectural,
corpuri de iluminat cu led, corpuri de iluminat
de uz casnic, corpuri de iluminat pentru exterior,

corpuri de iluminat pentru interior, dispozitive de
iluminat cu diode electroluminiscente organice
(oled), dispozitive de iluminat pentru grădină,
dispozitive de iluminat pentru vitrine, dispozitive
de luminat pentru vitrine, ghirlande de lumini
colorate folosite în scop decorativ, ghirlande de
lumini colorate, ghirlande electrice luminoase,
ghirlande luminoase, ghirlande luminoase pentru
decorațiuni festive, instalații de iluminare
electrice de interior, instalații de iluminat,
instalații de iluminat cu fibră optică, instalații
de iluminat pentru exterior, instalații de iluminat
pentru pomul de crăciun, instalații luminoase,
instalații luminoase de crăciun (altele decât
lumânări), instalații luminoase pentru pomul
de crăciun, lampadare, lămpi cu led, lămpi
alimentate cu energie solară, lămpi de podea,
lămpi de birou, lanterne cu leduri, lanterne de
iluminat, lanterne solare, lanterne tip pointer,
leduri ambientale, luminatoare led, lumini
ambientale, lumini decorative, lumini de veghe
(altele decât lumânări), plafoniere, plafoniere
(corpuri de iluminat), proiectoare de iluminat,
reflectoare, reflectoare pentru biciclete, veioze
de noptieră, ventilatoare de tavan cu lumini
integrate, uscătoare cu aer cald pentru păr,
uscătoare de mâini, uscătoare de mâini cu
acționare fără atingere, uscătoare de mâini
electrice cu aer cald, uscătoare de păr, uscătoare
de păr (de uz casnic), uscătoare de păr de
voiaj, uscătoare de păr electrice, uscătoare de
păr electrice portabile, uscătoare electrice pentru
mâini, ventilatoare electrice de uz personal,
aparate cu apă caldă, aparate de încălzire a
aerului, aparate de încălzire de uz domestic,
șemineuri, boilere, boilere cu acumulare, boilere
cu gaz pentru producerea de apă caldă
menajeră, boilere cu gaz pentru încălzirea apei,
boilere de uz casnic, cazane de încălzire cu
gaz, cazane de încălzire, cazane electrice,
cuptoare cu gaz, cuptoare de inducție, încălzire
cu sistem de trasare electrică, instalații de
apă calda, plăci de gătit electrice, pompe de
căldură, recuperatoare de căldură, radiatoare
cu convecție, radiatoare plate pentru instalațiile
de încălzire centrală, schimbătoare de căldură
pentru eliminarea condensului, sisteme electrice
cu boiler pentru încălzire centrală, ventilatoare
electrice de încălzire, vitrine termice.
14. Brelocuri în formă de ceas, ceasuri cu
brățară, brățări de ceas, ceasornice, ceasornice
cu radio, ceasornice de călătorie, ceasuri de
birou, ceasuri de mână cu pedometre, ceasuri
de mână cu aparate gps, ceasuri de masă,
ceasuri deșteptătoare, ceasuri deșteptătoare
electronice, ceasuri digitale, ceasuri digitale
care includ radiouri, ceasuri digitale comandate



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

230

electronic, ceasuri digitale cu cronometre
automate, ceasuri electrice, ceasuri industriale,
ceasuri mecanice, ceasuri-inel cu led, ceasuri
solare.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, cu
ridicata, cu amănuntul prin catalog, cu amănuntul
online, toate în legătură cu produsele din clasele
7, 9, 11 și 14.
37. Reparații și lucrări de întreținere în legătură
cu produsele din clasele 7, 9, 11 și 14.

───────

(210) M 2022 02312
(151) 31/03/2022
(732) ELIT SRL, STR. VICTORIEI, NR.

16, JUD. ALBA, CUGIR, ALBA,
ROMANIA

(740) DEVIMARK - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ SRL,
STR. ION CREANGĂ, NR. 106, BL.
C1, ET. 4, AP. 3, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

Aventurile lui NoE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 29.01.13

clase:
29. Albumină pentru uz culinar, migdale,
măcinate, aloe vera preparată pentru consum
uman, anşoa, nu viu, măduvă de animale
alimentară, bacon (slănină), cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge / cârnaţi cu
sânge, ulei de oase, comestibil, preparate
pentru fabricarea bulionului, fiertură / bullion,
concentrate de fiertură / concentrate de bullion,
bulgogi, unt, cremă de unt, nuci glasate, caviar,
mezeluri, brânză, scoici, nu vii, unt de cacao

alimentar, unt de nucă de cocos, nucă de
cocos, deshidratată, grăsime din nucă de cocos,
ulei de nucă de cocos alimentar, crenvurşti
prăjiţi în aluat pe băţ (corn dogs), crochete,
ulei de măsline extra virgin alimentar, falafel,
amestecuri cu conţinut de grăsimi pentru feliile
de pâine, grăsimi comestibile, substanţe grase
pentru fabricarea grăsimilor comestibile, fileuri
de peşte, peşte, nu viu, peşte, conservat, peşte,
la conserve, hrană pentru peşti pentru consum
uman, spumă de peşte, produse alimentare
pe bază de peşte, nuci condimentate, carne
uscată prin îngheţare / carne liofilizată, salate
de fructe, coajă de fructe, gustări pe bază de
fructi, vânat, nu viu, gelatină, guacamole, şuncă,
alune, preparate, heringi, nu vii, crevurşti pentru
hot dog, humus, insecte comestibile, nu vii,
gelatină alimentară, gemuri, jeleuri alimentare,
chefir, kimchi, klipfish (cod sărat şi uscat), untură,
lecitină pentru uz culinar, suc de lămâie pentru
uz, ulei alimentar din seminţe de in, pate de
ficat / pastă de ficat, ficat, homari, nu vii, chipsuri
de cartofi cu conţinut scăzut de grăsimi, ulei
de porumb alimentar, margarină, marmeladă,
carne, piftie din carne, extracte din carne, carne,
conservată, carne, la conserve, midii, nu vii,
lichior de ouă non-alcoolic, paste de întins pe
pâine pe bază de nuci, nuci, preparate, lapte
de ovăz, uleiuri alimentare, ulei de măsline
alimentar, stridii, nu vii, ulei din sâmburi de
palmier alimentar, ulei de palmier alimentar, unt
de arahide, lapte de arahide pentru uz culinar,
lapte de arahide, băuturi pe bază de lapte de
arahide, arahide, preparate, pectină pentru uz
culinar, murături, porc, fulgi de cartofi, păsări de
curte, nu vii, pudră de ouă, lapte praf, creveţi, nu
vii, lapte acru, stafide, ulei de rapiţă alimentar,
cheag, lapte de orez, lapte de orez pentru uz
culinar, somon, nu viu, cărnuri sărate, peşte
sărat, sardine, nu vii, învelişuri pentru cârnaţi,
naturale sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi în aluat,
extracte din alge de mare alimentare, seminţe,
preparate, ulei de susan alimentar, moluşte,
nu vii, viermi de mătase în stadiu de crisalidă
pentru consum uman, smetana, ouă de melci
pentru consum, preparate pentru supă, supe,
lapte de soia, ulei alimentar din boabe de soia,
languste, nu vii, seu alimentar, ulei alimentar
de floarea soarelui, tahini, tofu, pateuri/ turtiţe
din tofu, pastă de tomate, burtă, ton, nu viu,
zer, albuş de ou, yakitori, iaurt, gălbenuş de
ou, piele de tofu, tempeh, satay, duck confits,
andouillettes, budincă alba, choucroute garnie,
hash browns, rulouri de varză umplute cu carne,
agar-agar pentru scop culinar, branză quark,
brânză cottage, băuturi pe bază de acid lactic,
flori comestibile, uscate.

(591) Culori revendicate: maro, portocaliu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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35. 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), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile / contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la sportive, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, prognoze economice,

servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, servicii de aşezare în pagină pentru
scopuri publicitare, studii de marketing, servicii
de informaţii privind marketing-ul, cercetare
de marketing, marketing, marketing în cadrul
editării produselor software, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
servicii de lobby commercial, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, servicii de revizuire a articolelor din
ziar, stabilirea abonamentelor la ziar pentru
terţi, închiriere de echipamente şi maşini
de birou, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerţ online cu amănuntul
pentru tonurile de apel descărcabile, servicii
de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, consultanţă
în domeniul managementului personalului,
recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
închirierea maşinilor de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie pentru
terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, servicii administrative pentru relocarea
afacerilor, furnizarea de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri comerciale sau publicitar,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii administrative
pentru trimiteri medicale, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de
artă furnizate de galeriile de tă, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
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căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, marketing cu public ţintă, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea
şi menţinerea informaţiilor în register, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare.

───────

(210) M 2022 02313
(151) 31/03/2022
(732) ZIANI KIDS SRL, BD. TOMIS,

NR. 476B, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) DEVIMARK - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ SRL,
STR. ION CREANGĂ, NR. 106, BL.
C1, ET. 4, AP. 3, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

ZIANI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

20. Cufere de depozitare, nemetalice /lăzi,
nemetalice, cutii din lemn pentru sticle, cutii din
lemn sau plastic, cutii pentru jucării, containere,
nemetalice (depozitare, transport).
28. Aparate de amuzament, automate şi
acţionate cu fise, dispozitive pentru jocuri video
arcade, articole pentru tras cu arcul, zăpadă
artificială pentru pomii de crăciun, saltea de
joacă pentru bebeluşi, jocuri de table, tunuri
de aruncat mingi, mingi pentru jocuri, haltere,
mănuşi de baseball/cricket (accesorii pentru
jocuri), clopoţei pentru pomul de crăciun, camere
de mingi pentru jocuri, jocuri pe tablă, blocuri de
construcţie (jucării), jocuri de construcţie, plase
pentru fluturi, paravane de camuflaj (articole
sportive), suporturi de lumânări pentru pomii
de crăciun, capse pentru pistoale (jucării),
măşti de carnaval, jocuri de şah, table de
şah, jetoane pentru jocurile de noroc, pomi
de crăciun din material sintetic, pocnitori cu
surprize specifice crăciunului (noutăţi pentru
petrecere), suporturi pentru pomii de crăciun,
aruncătoare de talere din argilă, talere din
argilă (ţinte), confeti, truse de magie, manete
de comandă pentru consolele de jocuri, manete
de comandă pentru jucării, numărători (discuri)
pentru jocuri, pahare pentru zaruri, darts, zaruri,

43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea, servicii
de bar, servicii de pensiune, rezervări la,
pensiuni, pensiuni pentru animale, servicii de
cafenea, servicii de bufet, furnizarea de facilităţi
pentru camping, servicii de cantină, închirierea
de scaune, mese, feţe de masă, sticlărie,
închirierea aparatelor de gătit, închirierea
dozatoarelor de apă potabilă, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, închirierea sălilor de
şedinţe, servicii de motel, servicii de recepţie
pentru cazare temporară (gestionarea sosirilor
şi plecărilor), servicii de restaurant, servicii de
aziluri de bătrâni, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanţă, închirierea clădirilor  transportabile,
servicii de restaurante udon and soba, decorare
de alimente, decorarea de torturi, informații
și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri, servicii de bucătari personali, servicii
de restaurante washoku.
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discuri pentru sporturi, păpuşi, biberoane pentru
păpuşi, paturi pentru păpuşi, case de păpuşi,
îmbrăcăminte pentru păpuşi, camere de păpuşi,
domino, table de dame, dame (jocuri), drone
(jucării), gantere, ţinte electronice, carusele
pentru parcurile de distracţii, labe de înot /
mănuşi de înot (înotătoare), discuri zburătoare
(jucării), mese de fotbal, jocuri, aparate pentru
jocuri, aparate pentru jocurile de noroc, mănuşi
pentru jocuri, aparate de gimnastică, jocuri
cu potcoave, fluiere pentru vânătoare, patine
de gheaţă, patine cu rotile în linie, puzzle-
uri, manşe de comandă pentru jocurile video,
caleidoscoape, mosoare pentru zmeie, zmeie,
mah-jong, bile de sticlă pentru jocuri, măşti
(obiecte de divertisment), păpuşi matrioska, ace
de pompe pentru umflarea mingilor de joacă,
plase pentru sporturi, jucării cu caracter de
noutate pentru petreceri, jucării cu caracter
de noutate pentru a face glume, ornamente
pentru pomii de crăciun, cu excepţia instalaţiilor,
lumânărilor şi produselor de cofetărie, pachinko,
pistoale cu bile umplute cu vopsea (pistoale
de paintball) (articole sportive), bile umplute cu
vopsea (muniţie pentru pistoalele de paintball)
(articole sportive), pălării din hârtie pentru
petreceri, parapante, jocuri de societate, tuburi
de confeti pentru petreceri (articole cu caractere
de noutate pentru petreceri), capse cu percuţie
(jucării), aparate pentru exerciţii fizice, piñatas,
baloane pentru joacă, mingi/bile de joacă, cărţi
de joc, jucării de plus, jucării de pluş cu
păturică ataşată, jocuri portabile cu ecrane cu
cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicaţii integrate, căptuşeli
de protecţie (părţi din costumele de sport),
folii de protecţie adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile/bilele de joacă, saci de
box, păpuşi marionete, rachete / bâte pentru
jocuri, zornăitoare (obiecte de divertisment),
vehicule de jucărie cu telecomandă, panglici
pentru gimnastică ritmică, jocuri cu inele,
căluţi balansoar, undiţe de pescuit, patine
cu rotile, rulouri pentru bicicletele staţionare
de antrenament, roţi de ruletă, machete de
vehicule la scară, seturi de machete la scară
(jucării), scutere (jucării), lozuri răzuibile pentru
jocurile de tip loterie, fluturaşi (de badminton),
skateboard-uri, ghete de patinaj cu lame
ataşate, popice, popice (jocuri), praştii (articole
sportive), topogane (obiecte de divertisment),
automate (maşini de jocuri), globuri de zăpadă,
snowboard-uri, rachete de zapadă, bule de
săpun (jucării), titirezi (jucării), trambuline
(articole sportive), blocuri de start pentru sporturi,
biciclete staţionare de antrenament, corzi pentru

rachete, jucării umplute, piscine (articole de
joacă), saltele gonflabile pentru piscine, leagăne,
mese de tenis de masa, ţinte pentru tragere,
ursuleţi de plus, măşti de teatru, pistoale de
jucărie, pistoale cu aer de jucărie, jucării carusel
pentru pătuţuri, maşini de jucărie, machete de
jucărie, case de jucărie pentru copii, cochilii de
protecție pentru sport, figurine de jucărie, roboţi
de jucărie, jucării care imită articolele cosmetice,
jucării din plastilină inteligentă, jucării din aluat de
modelare, jucării pentru animalele de companie,
jucării, trambuline, triciclete pentru copii (jucării),
bastoane de învârtit, maşini pentru jocuri video.
35. Asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de ofertă / asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de propuneri
(rfp), publicitate, publicitate prin poştă, producţia
de clipuri publicitare, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), oferirea de informaţii în
domeniul afacerilor, managementul afacerilor
cu privire la furnizorii de servicii indepedente,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor, analiza
costurilor, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, studii de marketing, servicii
de informaţii privind marketing-ul, cercetare
de marketing, marketing, marketing în cadrul
editării produselor software, servicii de relaţii
media, închiriere de echipament de birou în
spații pentru co-working, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, închiriere de echipamente şi maşini
de birou, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
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companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
servicii de fotocopiere, închirierea maşinilor de
fotocopiere, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de
bunuri şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitar, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, marketing cu public
ţintă, publicitate prin televiziune, actualizarea
materialelor de publicitate, actualizarea şi
menţinerea datelor în bazele de date
computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în register, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.

───────

(210) M 2022 02315
(151) 31/03/2022
(732) DAN ANDREI RAUTI, STR.

NICOLAE G. CARANFIL, NR.
38, BL. 10C, SC. 1, ET. 4, AP.
17, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

AR Fashion

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 27.05.17

clase:
14. Bijuterii, pietre prețioase, perle și metale
prețioase și imitații ale acestora, produse de
bijuterie.
18. Curele din piele, materiale din piele,
moleschin (imitație de piele).
25. Articole de imbracaminte.

───────

(591) Culori revendicate: auriu (HEX 
             #cc9966)
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 02318
(151) 01/04/2022
(732) INSTITUTUL NAŢIONAL DE

CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN
INFORMATICĂ - ICI BUCUREŞTI,
BD. MAREŞAL ALEXANDRU
AVERESCU, NR. 8-10, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011455, ROMANIA

(540)

4NSK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 26.01.03;
27.07.12

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

35. Servicii de comerț intern, servicii de agenţii
de import-export, organizarea, administrarea
și gestionarea bazei de date tld (top level
domain) ".ro", îndeplinind funcția de registru
pentru numele de domenii ".ro" (lucrări de birou),
implementarea deciziilor forurilor internaționale
în domeniu, în baza acreditării internet
corporation for assigned names and numbers -
icann.Clasa.
41. Activități de formare și de specializare
profesională, formarea și specializarea
personalului din activitatea de cercetare-
dezvoltare, pregătire profesională și specializare
de nivel mediu în domeniul tehnologiei
informației și comunicațiilor de date
(instruire), pregătire profesională la nivel
postuniversitar prin școli postuniversitare,
cursuri postuniversitare, studii aprofundate și
altele asemenea, în colaborare cu unități de
învățământ în domeniul propriu de activitate
(instruire), editare și tipărire a publicațiilor de
specialitate: respectiv: cataloage cu fișe de
prezentare a rezultatelor cercetării în domeniu,
buletine de informare, efectuarea de studii,
rapoarte, sinteze, cursuri tematice și alte

publicații în domeniu, cu excepţia textelor
publicitare, oferirea de suport și consultanță de
specialitate tuturor instituțiilor publice în vederea
atingerii obiectivelor specifice proiectelor de
implementare a proiectelor de cercetare din
domeniul serviciilor electronice (instruire).
42. Cercetări fundamentale, de bază, pentru
diferite domenii ale tehnologiei informației și
comunicației de date, cercetare avansată și
aplicată în informatică, furnizarea rezultatelor
cercetării în informatică, proiectarea de produse
și sisteme informatice pentru diverse domenii
de utilizare, cu prioritate pentru sectorul public,
dezvoltarea de software de aplicație, cu înalte
caracteristici de generalizare, dezvoltarea de
software de aplicație, în comun cu alte firme,
realizarea de metodologii și standarde în
domeniul tehnologiei informației și comunicației
de date și al produselor și serviciilor asociate
acestora, armonizate cu reglementările uniunii
europene, dezvoltarea și implementarea de
rețele utilizator de calculatoare, elaborarea
de studii de diagnoză și prognoză privind
dezvoltarea domeniului, evaluarea de soluții,
proiecte și sisteme informatice, asistență
tehnică, consultanță în domeniul său de
activitate, asistență tehnică la implementarea
de software în institut sau la alte firme,
informare și documentare în informatică,
securizarea sistemelor informatice operate,
asigurarea protecției datelor stocate, asigurarea
testării și avizării sistemelor și echipamentelor
inteligente, servicii de cercetare-dezvoltare
privind apărarea națională în domeniul
tehnologiilor informației și comunicației de date,
organizări de expoziții și manifestări tehnico-
științifice interne și internaționale, proiectarea
de sisteme informatice ("la cheie"), dezvoltate
pe baza cerințelor beneficiarilor, servicii de
administrarea a reţelelor de calculatoare,
promovarea dezvoltării vectorilor care asigură
transformarea societății informaționale în
societatea cunoașterii, realizarea de lucrări de
cercetare-dezvoltare-inovare în cadrul spațiului
de cercetare european, al colaborării cu alte țări
pe linia academiilor de știință, a unor organisme
internaționale și a unor institute similare ca
profil, realizarea de cercetări, studii, analize,
sinteze, activități de proiectare, organizarea și
gestionarea bibliotecii naționale de programe
informatice, servicii de cercetăre și dezvoltăre
tehnologică în domeniul tehnologiei informației
și comunicației de date, precum și expoziții de
profil, furnizarea de servicii variate de securitate
informatică pentru administrația publică, mediul
de afaceri, mediul academic, servicii de
transfer tehnologic al rezultatelor cercetărilor din
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domeniul tehnologiei informației și comunicației
de date, servicii de valorificare a rezultatelor
cercetărilor din domeniul tehnologiei informației
și comunicației de date, monitorizarea activități
de cooperare tehnico-științifică internațională.

───────

(210) M 2022 02323
(151) 01/04/2022
(732) VINEXPORT S.A. , STR.

DIONYSOS NR. 1, JUD.
VRANCEA , FOCȘANI, 620070,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

VINEXPORT S.A.
VRANCEA 1949

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 27.07.01;
25.01.15

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2022 02324
(151) 01/04/2022
(732) UNICORN CONCEPT S.R.L., STR.

ȘCOLII NR. 40A, BL. 2, SC. 3, ET.
4, AP. 78, CAM. 1, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

UNICORN CONCEPT
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.06; 27.05.17; 04.03.09
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Transport, ambalare și depozitare a
bunurilor.

───────

(210) M 2022 02325
(151) 01/04/2022
(732) QUANTUM VISION SERVICES

S.R.L., ȘOSEAUA COLENTINA
NR. 4, BL. 3, SC. D, ET. 7, AP.
164, SECTOR 2, 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)

Qsafe
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Consultanță it, servicii de consiliere și
asigurare de informații, servicii de consultanță
în materie de tehnologie a informației (IT),
consultanță în domeniul informaticii, consultanță
în domeniul tehnologiei informației, consultanță
în materie de sisteme informatice, consultanță
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în materie de securitate informatică, consultanță
în domeniul integrării sistemelor informatice,
consultanță în domeniul analizei sistemelor
informatice, servicii de consultanță și informații
despre integrarea sistemelor informatice,
consultanță în materie de dezvoltare de sisteme
informatice, consultanță privind proiectarea și
dezvoltarea de programe informatice, servicii de
consultanță în materie de aplicații informatice de
planificare, servicii de consultanță și de informații
despre proiectare de software de calculator,
consultanță privind proiectarea și dezvoltarea
de programe pentru baze de date informatice,
prestare de servicii de informații, consiliere
și consultanță în domeniul software-ului de
calculator, servicii de consultanță și de informații
despre proiectare, programare și întreținere
de software de calculator, servicii it, servicii
de proiectare, dezvoltare software, programare
și implementare, servicii de proiectare și
programare informatică, servicii de programare
de software de calculator, servicii științifice de
programare de calculatoare, găzduirea site-urilor
informatice, găzduirea site-urilor de internet
(site-uri web), găzduire de site-uri web pentru
terți, găzduire de site-uri pentru dispozitive
mobile, găzduirea unui site web online pentru
crearea și găzduirea de micro site-uri web pentru
afaceri, creare, întreținere și găzduire de site-
uri web pentru alte persoane, design, creare,
găzduire și întreținere de site-uri web pentru
terți, servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială,
cercetare industrială și proiectare industrială,
servicii de control al calității și de autentificare,
crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator, găzduire de platforme
pe internet, creare de platforme informatice
pentru terți, programare de software pentru
platforme de internet, găzduire de platforme
de comunicații pe internet, programare de
software pentru platforme de informații pe
internet, platformă ca serviciu (paas) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video
și mesaje, punere la dispoziție temporară de
software informatic nedescărcabil, integrarea
programelor informatice, servicii de integrare
a sistemelor informatice, integrare de sisteme
informatice și rețele de calculatoare, dezvoltare
de software, întreținere de software, închirierea
de software, proiectare de software, servicii de
găzduire, software ca și serviciu și închiriere
de software, elaborare și actualizare de
software informatic, dezvoltare de software-uri
multimedia interactive, dezvoltare de platforme

de calculatoare, găzduire de platforme de
comunicații pe internet, stocare de date
online, programare de pagini web, programare
de software de calculator pentru citirea,
transmiterea și organizarea datelor, facilitarea
accesului temporar la software nedescărcabil
on-line pentru gestionarea de informații,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații,
facilitarea accesului temporar la software on-
line nedescărcabil pentru transmiterea de
date, facilitarea utilizării temporare de software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea de
date.

───────

(210) M 2022 02326
(151) 01/04/2022
(732) EMILIA DOLIȘ, STR. DANIEL

DANIELOPOLU NR. 34, ET. 3, AP.
A3-1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

BRANci pe românește

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.07; 27.05.17;
24.07.01; 24.07.13; 24.07.23

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

35. Servicii de marketing în domeniul
restaurantelor, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la domiciliu, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
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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.
43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite de
snack-baruri, asigurarea de hrană și băuturi,
servicii de restaurant și bar, servicii de catering.

───────

(210) M 2022 02327
(151) 01/04/2022
(732) CINEPLEXX ROMANIA SRL, ŞOS.

BUCUREŞTI-PLOIEŞTI NR. 42D,
CLĂDIRE C2, CAMERA NR. 1,
ET. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

GALA cinema digiplex
(531) Clasificare Viena:

27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, tipărituri, fotografii (tipărite),
articole de papetărie și de birou.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi culturale.
42. Proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi.

───────

BUCUREŞTI-PLOIEŞTI NR. 42D,
CLĂDIRE C2, CAMERA NR. 1,
ET. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

GRAND cinema digiplex

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

administrarea afacerilor.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2022 02328
(151) 01/04/2022
(732) CINEPLEXX ROMANIA SRL, ŞOS.

16. Hârtie și carton, tipărituri.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
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(210) M 2022 02331
(151) 01/04/2022
(732) PRODUS ÎN SIBIU S.R.L., STR.

BIELTZ EDUARD ALBERT, NR.
51, JUDETUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

CREATIVART

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.01.05

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

9. Aparate de fotografiat (fotografie), chipuri
(circuite integrate), calculatoare, magneți
decorativi, fișiere de imagini descărcabile,
etichete electronice pentru produse, carduri cu
circuite integrate (carduri inteligente) / carduri
inteligente (carduri cu circuite integrate), lasere,
nu cele pentru scopuri medicale, magneți,
plottere, imprimante pentru utilizarea împreună
cu calculatoarele.
14. Agate, ceasuri cu alarmă, aliaje din metale
prețioase, amulete (bijuterii), insigne din metale
prețioase, cutii din metale prețioase, brățări
(bijuterii), mărgele pentru fabricarea bijuteriilor,
brățări realizate din textile brodate (bijuterii),
broșe (bijuterii), lanțuri (bijuterii), pandantive
pentru prelocuri, cleme pentru bijuterii, bijuterii
cloisonné, cutii de ceasuri, crucifixuri ca bijuterii,
diamante, cercei, fire de aur (bijuterii), bijuterii
pentru pălării, pandantive bijuterii / pandantive
pentru bijuterii, bijuterii, cutii de bijuterii, portofele
de bijuterii, medalioane (bijuterii), medalii,
coliere (bijuterii), ace ornamentale, bijuterii cu

strasuri (imitații de bijuterii), perle (bijuterii), ace
(bijuterii), cutii de prezentare pentru ceasuri, cutii
de prezentare pentru bijuterii, inele (bijuterii),
bijuterii pentru pantofi, fire de argint (bijuterii),
fibre din metal prețior (bijuterii) / fire din metal
prețios (bijuterii), ace de cravată, curele de ceas /
curele pentru ceasurile de mână / curelușe de
ceas, ceasuri, ceasuri de mână.
16. Materiale și mijloace pentru decorare și artă,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton și
machete arhitectonice, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, agende, jurnale, notes-
uri, carți de desenat, abțibilduri (decalcomanii),
albume foto și albume pentru colecționari,
agende de buzunar, agende de birou, rame
pentru fotografii, picturi (tablouri) înrămate sau
nu, semne de carte, desene grafice, gravuri,
gravuri și reproduceri ale acestora, portrete
sub formă de desene, portrete sub formă
de picturi, reproduceri de picturi, reproduceri
grafice, clasoare pentru timbre, cărți, felicitări
(tipărite), caiete, caiete cu spirală, cărți legate cu
spirală, stilouri cu gravură.
18. Genți din piele, genți, genți pentru sporturi,
tocuri din piele sau carton imitație de piele,
etuiuri pentru carduri (portofele pentru carduri),
dosare de conferință / mape de conferință,
centuri din piele, huse de îmbrăcăminte pentru
călătorie, rame pentru gențile de mână, huse
din piele pentru mobilă, genți de mână,
cutii din piele pentru pălării, ranițe, bețe de
drumeție / bețe de tură, imitație de piele,
portchei, etichete din piele, curele din piele /
chingi din piele, piele, în formă brută sau
semiprelucrată, carton imitație de piele, etichete
de bagaje, plase pentru cumpărături, umbrele
de soare, portofele, poșete, port-bebe, hamuri
pentru ghidarea copiilor, rucsacuri / genți de
spate, ghiozdane școlare / genți pentru școală,
sacoșe de cumpărături, curele pentru umăr
(bretele) din piele / curele din piele pentru
umăr / bretele din piele pentru umăr, curele din
piele (șelărie), geamantane, geamantane cu roți,
cufere de voiaj, genți de voiaj, seturi de voiaj
(din piele), huse de umbrele, umbrele, valize,
genți de cosmetice, nedotate, serviete diplomat,
pungi (plicuri, săculeți) din piele, pentru ambalat,
rucsacuri pentru alpiniști.
26. Dantelă, șnur și broderie, produse de
mercerie, panglici și funde, nasturi, copci de
tip moș și babă, ace și ace cu gămălie, flori
artificiale.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, jucării, jocuri și articole de
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joacă, articole și echipament de sport, accesorii
de mobilier pentru păpuși, accesorii pentru copt
de jucărie, aparate de fotografiat de jucărie
(care nu fac fotografii), aparate de joacă pentru
interior pentru copii, mobilier de jucărie, machete
de vehicule de jucărie, kituri pentru machete
de jucărie, kituri pentru jocuri de construcții,
elemente de construcții (jucării), machete de
clădiri (jucării), figurine de jucărie, modele
de figurine, jucării adaptate pentru activități
educative.
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 în scop
comercial, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
produse de imprimerie, articole de papetărie
și accesorii educative, hârtie și carton, adezivi,
obiecte de artă, figurine și machete arhitectonice,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale și articole izolante și opritoare, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu umbrele și parasolare, bagaje,
pungi, portofele, genți, rucsacuri, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu articole de bucătărie și recipiente, articole
de grădinărit, articole pentru animale, statui,
figurine, ornamente de decoratiuni, plăci și
obiecte de artă, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu rame din lemn
pentru fotografii, jucării, decorațiuni de crăciun,
semne de carte, agende, suporturi de pahare,
felicitari din lemn, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu articole de
îmbrăcăminte, articole de încălțăminte, articole
pentru acoperirea capului, accesorii pentru
îmbrăcăminte, papioane și cravate, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu jocuri, jucării și articole de joacă,
decorații festive, cadouri surpriză pentru invitații
la petreceri, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu brelocuri, insigne și
sabloane, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu mobilă și mobilier.
40. Servicii de trasare cu laser, servicii de
debitare, rindeluire (ferastrău mecanic), servicii
de debitarea materialelor, servicii de fabricare
personalizată şi montaj, tâmplarie (fabricare la
comandă), gravare fotografica a materialului
imprimat, servicii de gravare a placutelor cu

nume, ştanţare (gravare prin presiune).servicii
de tâmplărie la comanda, sculptură în lemn,
prelucrare mobilier, înrămare pentru tablouri,
înrămarea fotografiilor, gravarea șabloanelor,
imprimare personalizată a denumirilor și
logotipurilor de firme, de uz publicitar și
promoțional, pe produsele altor persoane,
fabricare la comandă de sculpturi, lucrări în
lemn, tăierea și prelucrarea lemnului, asamblare
de produse pentru terți, servicii de reproducere
în 3d, imprimare și developare fotografică
și cinematografică, colorare, conservarea
lemnului, vopsire, uscarea la cuptor a lemnului,
fabricare la comandă de mobilier, imprimare de
imagini pe obiecte.
41. Instruire în artele marțiale aikido, servicii
de parcuri de amuzament, furnizarea serviciilor
de amuzament de tip arcade, închirierea
lucrărilor de artă, închirierea echipamentelor
audio, organizarea concursurilor de frumusețe,
educație de tip școală cu internat, rezervarea
locurilor pentru spectacole, servicii de caligrafie,
spectacole cinematografice / spectacole de
cinema, închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educație),
antrenare (instruire), organizarea și susținerea
colocviilor, organizarea și susținerea de
concerte, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, cursuri de
corespondență, servicii culturale, educaționale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, distribuție de filme, transfer de
know-how (instruire), servicii educaționale
furnizate de asistenți pentru nevoie speciale,
pregătire în judo, examinare pedagogică pentru
utilizatori în vederea calificării ca piloți de
drone, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, servicii de editare video pentru
evenimente, servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, servicii de disc jockey,
servicii de discotecă, dublări, furnizarea de
informații în domeniul educației, examinări
referitoare la educație, servicii educaționale
furnizate de școli, tehnoredactare computerizată
electronic, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informații în
domeniul divertismentului, producții de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, efectuarea antrenamentelor de fitness,
servicii de jocuri furnizate online de la o
rețea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, efectuarea de excursii cu
ghid, efectuarea de excursii de cățărare
cu ghid, servicii ale cluburilor de sănătate
(antrenamente de sănătate și fitness), servicii
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de tabere de vacanță (divertisment), organizarea
și susținerea unor forumuri educaționale în
persoană, servicii de karaoke, interpretariat
lingvistic, servicii de punere în pagină, altele
decât pentru scop publicitar, închirierea de
aparate de iluminat pentru scenele de teatru
sau studiourile de televiziune, microfilmare,
servicii de model pentru artiști, închirierea de
filme, furnizarea de facilităţi pentru muzee
(prezentări, expoziţii), servicii de compoziţie
muzicală, producţia de muzică, servicii de
reporteri de ştiri, servicii oferite de şcoli
de grădiniţă, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
servicii de orchestră, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de baluri, organizarea de spectacole (servicii
de impresar), organizarea de spectacole
de modă în scopuri de divertisment,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), planificarea de
petreceri (divertisment), raportare fotografică,
fotografie, educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, închirierea
aparatelor de radio şi televizoarelor, producţia
de programe radio şi de televiziune, servicii de
studiouri de înregistrare, furnizarea facilităţilor
de recreere, furnizarea de informaţii cu
privire la activităţile recreaţionale, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment
sau culturale, furnizarea clasamentelor folosite
în scopuri de publicitate sau culturale,
închirierea simulatoarelor de antrenament,
servicii de evaluare a stării fizice pentru
antrenamente, pictură pe faţă, educaţie
religioasă, scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, interpretarea în limbajului semnelor,
compunerea de melodii, închirierea de
înregistrări sonore, servicii de tabere sportive,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv, cu excepţia vehiculelor,
închirierea de terenuri de sport, închirierea
de facilităţi pentru stadioane, închirierea de
decoruri pentru scenă, subtitrare, organizarea
şi susţinerea de simpozioane, predare / servicii
educaţionale / servicii de instruire, divertisment

de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, închirierea terenurilor
de tenis, producţii de teatru, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), cronometrarea
evenimentelor sportive, închirierea de jucării,
servicii de instruire cu ajutorul simulatoarelor,
traducere, meditaţii, închirierea aparatelor
de înregistrare video, închirierea camerelor
video / închirierea camerelor de filmat,
editarea casetelor video, închirierea casetelor
video, înregistrarea pe casete video, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, servicii de grădină zoologică.
42. Servicii de arhitectură, consultanţă în
arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
calibrare (măsurare), servicii de cartografie,
computerizare în nori (cloud computing),
închirierea de calculatoare, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă
în securitatea informatică, proiectarea
construcţiilor, consultanţă în proiectarea şi
dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanţă în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor din
format fizic în format electronic, conversia datelor
şi a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, cercetare în domeniul
cosmeticii, crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru terţi
de indexuri de informaţii bazate pe siteurile web
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă
în securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, proiectarea de decoraţiuni interioare,
amenajare / design interior, digitalizarea
documentelor (scanare), proiectarea de rochii,
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a informaţiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, monitorizarea electronică a activităţii
cărţilor de credit pentru a detecta furtul de
identitate prin intermediul internetului, audit
energetic, inginerie, design de arte grafice,
analiza scrisului de mână (grafologie), găzduirea
site-urilor (site-uri web), proiectare industrială,
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(it), furnizarea de informaţii în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
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intermediul unui site web, instalarea de software
pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii datelor,
efectuarea copiilor de siguranţă prin trimiterea
datelor în afara locaţiei, servicii externalizate
furnizate în domeniul tehnologiei informației,
închiriere de contoare pentru înregistrarea
consumului de energie, servicii de autentificare
a utilizatorilor folosind tehnologie pentru
tranzacții de comerț electronic, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind o tehnologie
de conectare unică pentru aplicații software
online, proiectarea ambalajelor, platforma ca
serviciu (paas), dezvoltare de platforme de
calculatoare, design de cărți de vizită, cercetare
în domeniul tehnologiei de telecomunicații,
cercetare în domeniul sudurii, design grafic
pentru materialele promoţionale, controlul
calităţii, recuperarea datelor de pe calculator,
cercetarea şi dezvoltarea de produse noi
pentru terţi, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, găzduire pe servere, software
ca serviciu (saas), dezvoltarea de software
în cadrul publicării de software, stilizare
(proiectare industrială), efectuarea de studii cu
privire la proiectele tehnice, scriere tehnică,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
actualizarea software-ului pentru calculatoare,
efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru
vehicule, închirierea serverelor web, consultanţă
în proiectarea site-urilor web.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, pensiuni pentru animale,
servicii de cafenea, servicii de bufet, furnizarea
de facilităţi pentru camping, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, feţe de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de creşă (crèche), închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
sculptură în alimente, servicii de tabere de
vacanţă (cazare), servicii hoteliere, rezervări
de hoteluri, închirierea aparatelor de iluminat,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de motel,
servicii de recepţie pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor şi plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de

(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, decorare de alimente, decorarea
de torturi, furnizarea de informații și consiliere
cu privire la prepararea de mâncăruri, servicii de
bucătari personali.

───────

(210) M 2022 02332
(151) 01/04/2022
(732) VERALY COM SRL, SAT

VANATORII MICI, NR. 79, JUDEȚ
GIURGIU, COMUNA VANATORII
MICI, GIURGIU, ROMANIA

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

(540)

VeroNic
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate pentru pedichiură, produse
cosmetice, săpunuri cosmetice, cosmetice
pentru bronzare, produse cosmetice hidratante,
uleiuri minerale (cosmetice), cosmetice colorate,
măști cosmetice, farduri cosmetice, preparate
cosmetice pentru slăbire, produse cosmetice
pentru uz personal, șervețele umede impregnate
cu loțiuni cosmetice, cosmetice care conțin acid
hialuronic, produse cosmetice colorate pentru
copii, preparate cosmetice pentru îngrijirea
corpului, șervețele impregnate cu produse
cosmetice, tampoane de curățare impregnate cu
produse cosmetice, cosmetice pentru vânzare
sub formă de kit, prosoape din hârtie pentru
mâini, impregnate cu produse cosmetice,
preparate cosmetice pentru îngrijirea gurii
și a dinților, benzi de albire pentru dinți
impregnate cu preparate de albire a dinților
(cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
henna pentru scopuri cosmetice, creme și
loțiuni cosmetice, măști cosmetice de curățare
pentru față, preparate cosmetice pentru baie și
pentru duș, preparate cosmetice de exfoliere
pentru față, produse cosmetice pentru machiaj
(aplicate pe piele), produse cosmetice sub
formă de pudră, cosmetice de îngrijire a
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frumuseții, eye-liner (cosmetice), anticearcăne
corectoare (cosmetice), ștampile cosmetice
umplute, cosmetice pentru buze, creioane
cosmetice pentru obraji, loțiuni cosmetice pentru
îndepărtarea machiajului, produse cosmetice
pentru gene, farduri cosmetice pentru pleoape,
vopsele de corp (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru machiajul ochilor, sclipici folosit
în scopuri cosmetice, luciu pentru buze (produse
cosmetice), șervețele pentu față îmbibate cu
produse cosmetice, produse cosmetice sub
formă de fard de obraz, produse de curățat,
cosmetice, pentru ten acneic, produse cosmetice
pentru baie (nu cele medicale), loțiuni tonice
(cosmetice), cosmetice pentru unghii, creme de
noapte (cosmetice), măști de piele (cosmetice),
bază pentru unghii (cosmetice), intăritor
pentru unghii (cosmetice), vârfuri pentru unghii
(cosmetice), primer pentru unghii (cosmetice),
creme cosmetice de mâini, uleiuri cosmetice
pentru epidermă, geluri hidratante (produse
cosmetice), preparate cosmetice pentru intarire,
produse cosmetice pentru duș, măști cosmetice
cu nămol, cosmetice pentru tratarea pielii
uscate, produse cosmetice pentru deschiderea
tenului, produse cosmetice exfoliante pentru
corp, produse de protecție solară (cosmetice),
ruj cu protecție solară (cosmetice), loțiuni pentru
ten (produse cosmetice), produse cosmetice
pentru îngrijirea unghiilor, preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, preparate cosmetice
pentru uscarea unghiilor, spray-uri cosmetice
pentru îngrijirea pielii, cu aplicare locală, măști
pentru închiderea porilor utilizate ca produse
cosmetice, preparate cosmetice pentru pielea
uscată, pentru femei gravide, dizolvanți pentru
lac de unghii (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii,
produse cosmetice folosite la tratarea ridurilor,
produse cosmetice sub formă de loțiuni,
preparate cosmetice pentru iluminarea pielii
(machiaj), uleiuri după expunerea la soare
(cosmetice), produse cosmetice sub formă de
lapte, preparate cosmetice pentru estomparea
ridurilor, cu aplicare topică pe față, produse
cosmetice pentru păr, preparate cosmetice
pentru îngrijirea părului, produse cosmetice
pentru descurcarea părului, unghii false, intăritor
pentru unghii, vârfuri pentru unghii, lac de
unghii, ojă de unghii, sclipici pentru unghii,
cremă pentru unghii, gel pentru unghii, balsamuri
pentru unghii, pile abrazive pentru unghii,
hârtie abrazivă pentru unghii, loțiuni pentru
întărirea unghiilor, preparate pentru întărirea
unghiilor, abțibilduri pentru decorarea unghiilor,
produse pentru întărirea unghiilor, lipici pentru
întărirea unghiilor, preparate pentru repararea

unghiilor, preparate pentru îngrijirea unghiilor,
lac pentru albirea unghiilor, pansamente pentru
reconstrucția 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, lac de unghii de uz cosmetic,
strat superior pentru lac de unghii, produse
pentru îndepărtarea ojelor de unghii, creioane
corectoare pentru lacul de unghii, preparate
pentru îndepărtarea gelului de unghii, straturi
de acoperire pentru sculptarea unghiilor, pulbere
de catifea pentru decorarea unghiilor, hârtie
abrazivă de tip șmirghel pentru unghii, pulbere
pentru decorarea vârfurilor de unghii sculptate,
unghii false pentru degetele de la picioare,
produse pentru îndepărtarea lacurilor de pe
unghii, adezivi pentru gene, păr și unghii false,
adeziv pentru extensii de păr, spray pentru
fixarea machiajului, baze de machiaj pentru
buze (se folosesc înainte de aplicarea rujului
sau gloss-ului pentru a preveni mânjirea sau
ștergerea timpurie a acestora), fond de ten, fond
de ten iluminator pentru piele, fond de ten lichid
(mizu-oshiroi), fond de ten sub formă de cremă,
rimel pentru sprâncene, rimeluri.
8. Accesorii pentru manichiură, truse de
manichiură, truse de manichiură (electrice), pile
de unghii pentru manichiură, etuiuri pentru
instrumente de manichiură, instrumentar de
pedichiură, truse de pedichiură, accesorii de
pedichiură (instrumente manuale), ustensile
pentru manechiură și pedichiură, pile pentru
unghii , clești de unghii, pile de unghii, pile
electrice de unghii, freză electrică pentru unghii,
foarfeci (forfecuțe) de unghii, clești de unghii
(unelte manuale), dispozitive neelectrice de
șlefuit unghiile, instrumente pentru lustruirea
unghiilor (neelectrice).
11. Lămpi de unghii, sterilizatoare, sterilizatoare
cu ultraviolete, sterilizator pupinel, sterilizatoare
cu abur, autoclave (sterilizatoare), aparate
de sterilizare instrumente pentru manichiura
si pedichiura, echipament pentru sterilizare,
dezinfectare și decontaminare instrumente
pentru manichiura si pedichiura, lămpi cu led
utilizate pentru manichiura si pedichiura, aparate
cu leduri pentru uscarea unghiilor.
21. Separatoare din spumă pentru degetele de
la picioare folosite în pedichiură, separatoare
din spumă pentru degetele de la picioare,
folosite la pedichiură, perii cosmetice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, aplicatoare
pentru cosmetice, aplicatoare cosmetice,
recipiente pentru cosmetice, ștampile cosmetice
vândute goale, cutii adaptate pentru ustensile
cosmetice, instrumente de mână pentru
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aplicarea cosmeticelor, spatule cosmetice
destinate utilizării împreună cu preparate
de epilare, distribuitoare pentru cosmetice,
suporturi pentru cosmetice, perii pentru unghii,
tăvițe destinate utilizării la lăcuirea unghiilor.

pentru consumatori în domeniul produselor
de machiaj, publicitate, inclusiv publicitatea
online pentru produse cosmetice pentru îngrijirea
unghiilor, preparate pentru pedichiură, preparate
pentru manichiură, cosmetice, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, accesorii pentru
manichiură si pedichiură, instrumente pentru
manichiură și pedichiură, lămpi cu led
utilizate pentru manichiură și pedichiură,
autoclave (sterilizatoare), servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet, servicii
de marketing, publicitate şi promovare in
legatura cu produse cosmetice pentru îngrijirea
unghiilor, preparate pentru pedichiură, preparate
pentru manichiură, cosmetice, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, accesorii pentru
manichiură si pedichiură, instrumente pentru
manichiură și pedichiură, lămpi cu led utilizate
pentru manichiură și pedichiură, autoclave
(sterilizatoare), pentru a permite clientilor sa le
vada si sa le achizitioneze cat mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vanzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si
prin intermediul emisiunilor de teleshopping,
servicii de magazin fizic sau online de
comercializare cu amanuntul si/sau cu ridicata in
legatura cu produse cosmetice pentru îngrijirea
unghiilor, preparate pentru pedichiură, preparate
pentru manichiură, cosmetice, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, accesorii pentru
manichiură si pedichiură, instrumente pentru
manichiură și pedichiură, lămpi cu led utilizate
pentru manichiură și pedichiură, autoclave
(sterilizatoare), servicii de import-export in
legatura cu produse cosmetice pentru îngrijirea
unghiilor, preparate pentru pedichiură, preparate
pentru manichiură, cosmetice, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, accesorii pentru
manichiură si pedichiură, instrumente pentru
manichiură și pedichiură, lămpi cu led utilizate
pentru manichiură și pedichiură, autoclave
(sterilizatoare), organizarea și coordonarea de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri publicitare pentru produse cosmetice
pentru îngrijirea unghiilor, preparate pentru
pedichiură, preparate pentru manichiură,
cosmetice, ustensile pentru manechiură și
pedichiură, accesorii pentru manichiură si
pedichiură, instrumente pentru manichiură
și pedichiură, lămpi cu led utilizate
pentru manichiură și pedichiură, autoclave
(sterilizatoare), consiliere în afaceri privind
francizarea, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, servicii de franciză pentru asistență
de marketing, asistență privind comercializarea

35. Consiliere cu privire la produse de consum în
legătură cu produse cosmetice pentru îngrijirea
unghiilor, preparate pentru pedichiură, preparate
pentru manichiură, cosmetice, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, accesorii pentru
manichiură si pedichiură, instrumente pentru
manichiură și pedichiură, lămpi cu led
utilizate pentru manichiură și pedichiură,
autoclave (sterilizatoare), servicii de informații
și consiliere comercială pentru consumatori în
legatura cu produse cosmetice pentru îngrijirea
unghiilor, preparate pentru pedichiură, preparate
pentru manichiură, cosmetice, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, accesorii pentru
manichiură si pedichiură, instrumente pentru
manichiură și pedichiură, lămpi cu led utilizate
pentru manichiură și pedichiură, autoclave
(sterilizatoare), furnizarea de informații despre
produse de larg consum, și anume cu
privire la produse cosmetice pentru îngrijirea
unghiilor, preparate pentru pedichiură, preparate
pentru manichiură, cosmetice, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, accesorii pentru
manichiură si pedichiură, instrumente pentru
manichiură și pedichiură, lămpi cu led utilizate
pentru manichiură și pedichiură, autoclave
(sterilizatoare), servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice pentru
îngrijirea unghiilor, preparate pentru pedichiură,
preparate pentru manichiură, cosmetice,
ustensile pentru manechiură și pedichiură,
accesorii pentru manichiură si pedichiură,
instrumente pentru manichiură și pedichiură,
lămpi cu led utilizate pentru manichiură și
pedichiură, autoclave (sterilizatoare), servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice pentru îngrijirea
unghiilor, preparate pentru pedichiură, preparate
pentru manichiură, cosmetice, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, accesorii pentru
manichiură si pedichiură, instrumente pentru
manichiură și pedichiură, lămpi cu led
utilizate pentru manichiură și pedichiură,
autoclave (sterilizatoare), servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu
amănuntul pentru produse cosmetice și
de înfrumusețare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vânzarea de
cutii de cosmetice pe bază de abonament,
studii de marketing în domeniul produselor
cosmetice, de parfumerie și de înfrumusețare,
servicii de informații și consiliere comercială
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produselor, în cadrul unui contract de franciză,
consultanță privind comerțul în barter.
41. Organizare de cursuri în tehnici de
înfrumusețare, realizare, coordonare și
organizare de ateliere de lucru (Instruiri).
44. Manichiură, servicii de manichiură, servicii
de manichiură la domiciliu, servicii de
manichiură și de pedichiură, servicii prestate de
saloane de manichiură, servicii de pedichiură,
tratamente cosmetice pentru corp, tratamente
cosmetice pentru ten, tratamente cosmetice
pentru păr, servicii cosmetice de îngrijire
corporală, aplicarea produselor cosmetice pe
față, electroliză efectuată în scopuri cosmetice,
consiliere cu privire la produse cosmetice,
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 de tratamente cosmetice
pentru față și pentru corp, servicii pentru
extensii de gene, servicii de machiaj, servicii
de machiaj profesional, servicii de machiaj
permanent, servicii de machiaj cosmetic, servicii
de consultanță privind machiajul oferite online,
servicii de consultanță privind machiajul și
servicii de aplicare a acestuia, servicii de
consultanță privind machiajul, oferite online sau
față în față, servicii de frizerie.

───────

(210) M 2022 02339
(151) 01/04/2022
(732) EUROPACKING AMBALAJE

S.R.L., STR. PAVEL CEAMUR NR.
4, TARLAUA 19/10, (TARLAUA
19/10 PARCELA 7) LOT 1, C1,
JUD. ILFOV, POPESTI LEORDENI,
077160, ILFOV, ROMANIA

(540)

BAMBI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Încălțăminte pentru alergare.

───────

(210) M 2022 02341
(151) 01/04/2022
(732) S.C. GHS CENT S.R.L., STR.

DOINEI NR. 9, CAMERA 3, JUDEȚ
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIS NR. 15A,
BL. 2, AP. 13, CASUTA POSTALA 640,
JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

REFRESH COFFEE SHOP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.04; 02.09.08

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

30. Cafea, cacao şi înlocuitori de cafea, tapioca
şi sago, faină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată,
siropuri şi melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii,
gheaţă, aditivi pe bază de gluten pentru uz
culinar, agenţi de îngroşare pentru gătit, plante
aromatice pentru uz culinar, alimente preparate
pe bază de tăieţei, aluat, amidon de uz alimentar,
apă de mare pentru gătit, produse de cofetărie
pe bază de arahide, preparate aromatice de uz
alimentar, arome, altele decât uleiurile esenţiale,
arome pentru prăjituri, altele decât uleiurile
esenţiale, arpacaş pentru alimentaţie umană,
azimă, batoane de cereale, batoane de cereale
bogate în proteine, batoane de lemn dulce
(cofetărie), arome pentru băuturi, altele decât
uleiurile esenţiale, băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de cafea, ciocolată de băut,
oţet de bere, bicarbonat de sodiu alimentar



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

246

(bicarbonat folosit pentru copt), torturi, biscuiţi
petit-beurre, biscuiţi săraţi, dulciuri, brioşe,
budinci, cacao, cafea, arome de cafea, preparate
vegetale care înlocuiesc cafeaua, cafea verde,
capere, caramele (bomboane), făină de cartofi,
ceai, cereale, chifle, chutneys (condimente),
ciau-ciau (condiment), cicoare (înlocuitori de
cafea), ciocolată, clătite americane, condimente,
sosuri de fructe, cremă tartar pentru uz culinar,
turmeric, curry (condiment), drajeuri romboidale
(cofetărie), drojdie, dulciuri pentru decorarea
pomului de crăciun, esenţe pentru alimentaţie,
cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurior
esenţiale, malţ pentru alimentaţie, făină, făină
de grâu, făină de fasole, fermenţi pentru paste,
tăiţei, floricele de porumb, fondante (cofetărie),
produse pentru a stabiliza frişcă, fulgi de
porumb, fulgi de cereale uscate, arpacaş de
ovăz, germeni de grâu pentru consum uman,
îngheţată comestibilă, gheaţă naturală sau
artificială, ghimbir (mirodenii), glazură de şuncă,
glucoză pentru uz culinar, gluten preparat ca
produs alimentar, griş, griş de porumb, gumă de
mestecat, gustări pe bază de cereale, iced tea,
infuzii, altele decât cele medicinale, îngheţată
de iaurt (îngheţate), înlocuitori de cafea, jeleuri
de fructe (cofetărie), ketchup (sos), cacao cu
lapte, cafea cu lapte, ciocolată cu lapte (băutură),
lăptişor de matcă, lianţi pentru cârnaţi, lianţi
pentru îngheţată, macaroane, maia, maioneză,
mălai, maltoză, mâncăruri pe bază de făină,
marinate, marţipan, bomboane cu mentă, mentă
pentru utilizare în cofetărie, miere, produse
de cofetărie pe bază de migdale, mirodenii
(condimente), müsli, făină de muştar, nucşoară,
orez, orz decojit (decorticat), făină de orz, orz
măcinat, oţet, alimente pe bază de ovăz, pâine,
produse de panificaţie, pasta din boabe de
soia (condiment), paste alimentare făinoase,
paste de migdale, pişcoturi, pesmet din pâine,
pesto (sos), piper, pizza, plăcintă cu carne,
plăcinte, porumb măcinat, porumb prăjit, praf
de copt, praf pentru prăjituri, prafuri pentru
îngheţate, prăjiturici uscate (patiserie), glazură
pentru prăjituri, praline, pricomigdale (patiserie),
produse de patiserie, produse pentru frăgezit
carne, de uz alimentar, propolis, ravioli, rulouri
de primăvară, sago, sandvişuri, hamburgeri
cu brânză, sare de bucătărie, sare pentru
conservarea alimentelor, seminţe de in pentru
consum uman, şerbeturi (îngheţată), şofran
(mirodenii), făină de soia, sos pentru paste,
sos de soia, sosuri (condimente), sosuri de
carne, sosuri pentru salate, spaghete, spume
de ciocolată, spume de desert (dulciuri), sushi,
tabbouleh (salată libaneză), taco, tapioca, făină
de tapioca, tarte, quiche (tarte sărate), sare de

ţelină, terci alimentar pe bază de lapte, tortillas,
turtă dulce, turte din orez, vafe, gofre, zahăr,
zahăr de palmier.
32. Ape cu aromă de fructe, ape minerale
(băuturi), ape minerale și gazoase, apă (băuturi),
apă cu arome, apă de izvor, apă de masă, apă
de nucă de cocos ca băutură, apă gazoasă
(carbonatată), apă gazoasă (sifon), apă minerală
(care nu este pentru uz medicinal), apă minerală
aromatizată, apă minerală carbogazoasă, apă
plată, apă potabilă, apă potabilă cu vitamine,
apă potabilă distilată, apă potabilă purificată,
apă tonică (băuturi care nu sunt pentru uz
medicinal), apă îmbogățită cu minerale (băuturi),
apă îmbogățită nutritiv, apă îmbuteliată, produse
pentru fabricarea de sifon, sifon, băuturi pe
bază de apă care conțin extracte de ceai,
băuturi funcționale pe bază de apă, bere din
extract de rădăcini, băuturi carbogazoase dulci,
băuturi carbogazoase aromate nealcoolice,
băuturi cola, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi răcoritoare cu aromă de fructe, băuturi
nealcoolice aromatizate cu ceai, băutură de
ghimbir seacă, băutură răcoritoare din ghimbir,
limonade, sucuri carbogazoase, băuturi pe bază
de soia, altele decât înlocuitori de lapte, amestec
de sucuri de fructe, bauturi constand dintr-un
amestec de fructe si sucuri de legume, băuturi
care constau în principal din sucuri de fructe,
băuturi cu aromă de fructe, băuturi cu gheață
cu conținut de fructe, băuturi cu gheață pisată
(băuturi parțial înghețate), băuturi cu suc de
ghimbir, băuturi cu suc de portocale, băuturi
cu suc de struguri, băuturi de fructe, băuturi
cu suc de struguri, nealcoolice, băuturi din
legume, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
băuturi nealcoolice cu suc de legume, băuturi
pe bază de cocos, băuturi pe bază de suc
de mere, băuturi pe bază de suc de ananas,
băuturi pe bază de suc de aloe, băuturi pe bază
de fructe, citronadă, concentrate de sucuri de
fructe, extracte din fructe fără alcool, băuturi din
fructe, fără alcool, musturi, sucuri de aloe vera,
sucuri de legume (băuturi), sucuri de ginseng
roșu (băuturi), sucuri de fructe organice, sucuri
de fructe gazoase, suc de struguri, suc de
răchițele, suc de rodii, suc de portocale, suc de
pepene verde, suc de pepene galben, suc de
mango, suc de guave, suc de grepfrut, suc de
fructe concentrat, suc de coacăze negre, suc
concentrat de prune afumate, suc concentrat
de portocale, smoothies cu legume, smoothies
conținând cereale și ovăz, smoothies, siropuri
de fructe, suc de roșii (băuturi), nectaruri de
fructe, nealcoolice, aperitive fără alcool, apă
carbogazoasă îmbogățită cu vitamine (băuturi),
apă cu orz și lămâie, apă tonică, apă pe
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bază de orz și portocale, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, băuturi carbonatate
înghețate, băuturi care conțin vitamine, băuturi
cu carbohidrați, băuturi cu guarana, băuturi
cu proteine, băuturi din aloe vera, nealcoolice,
băuturi energizante, băuturi din orez integral,
nefiind înlocuitori de lapte, băuturi energizante
(care nu sunt de uz medical), băuturi energizante
care conțin cafeină, băuturi izotonice, băuturi
izotonice (nu pentru uz medical), băuturi
îmbogățite cu nutrimente, băuturi îmbogățite
cu proteine pentru sportivi, cocteiluri de fructe,
nealcoolice, cidru fără alcool, băuturi sport
cu electroliți, băuturi răcoritoare pe bază de
fructe cu aromă de ceai, băuturi răcoritoare
necarbogazoase, băuturi răcoritoare cu aromă
de cafea, băuturi pentru sportivi, băuturi pe bază
de zer, băuturi pe bază de sucuri de legume
verzi, băuturi pe bază de prune afumate, băuturi
pe bază de ovăz (nefiind înlocuitori de lapte),
băuturi pe bază de orez, nefiind înlocuitori de
lapte, băuturi pe bază de fasole mung, băuturi
nealcoolice îmbogățite cu vitamine și cu săruri
minerale, băuturi nealcoolice pe bază de miere,
băuturi nealcoolice fără malț (altele decât cele de
uz medical), băuturi nealcoolice din malț, băuturi
nealcoolice din fructe uscate, băuturi nealcoolice
cu aromă de ceai, băuturi nealcoolice cu adaos
de vitamine, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de legume, băuturi nealcoolice care
conțin sucuri de fructe, baze nealcoolice pentru
cocteiluri, șerbeturi din fructe (băuturi), vinuri
fără alcool, sorbeturi (băuturi), sorbete sub
formă de băuturi, sevă de mesteacăn, sevă de
arțar, punci nealcoolic din fructe de kaki uscate
cu scorțișoară (sujeonggwa), ramune (băuturi
răcoritoare japoneze), sarsaparilla (băutură
nealcoolică), punci de orez, nealcoolic (sikhye),
punci de fructe, nealcoolic, punci nealcoolic,
sucuri, băuturi pe baza de nuci și de soia, băuturi
carbogazoase aromatizate, must de bere,
bere, bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere blondă, bere brună, bere cu
aromă de cafea, bere cu conținut caloric
scăzut, bere de grâu, bere fără alcool, bere
neagră (cu malț prăjit), bere neagră englezească
(porter), bere îmbogățită cu minerale, beri
aromatizate, beri artizanale, băuturi nealcoolice
cu aromă de bere, băuturi pe bază de
bere, coctailuri pe bază de bere, must de
malț, bere din malț, înlocuitor de bere, vin
de orz (bere), amestecuri pentru prepararea
sorbeturilor, concentrate pentru preparat băuturi
de fructe, prafuri pentru prepararea băuturilor
efervescente, esențe pentru prepararea de
băuturi nealcoolice, nu sub formă de
uleiuri esențiale, esențe pentru preparat ape

minerale aromatizate (nu sub formă de uleiuri
esențiale), esențe pentru fabricarea băuturilor,
extracte pentru prepararea băuturilor, siropuri
pentru limonadă, preparate pentru fabricarea
lichiorurilor, must conservat, nefermentat, pastile
pentru băuturi gazoase, preparate dizolvabile
pentru prepararea băuturilor, prafuri utilizate la
prepararea băuturilor pe bază de fructe, prafuri
pentru prepararea de băuturi, pudre folosite
la prepararea băuturilor cu apă de nucă de
cocos, must de struguri, suc concentrat de fructe,
suc concentrat de lămâi verzi, suc de lămâie
folosit la prepararea băuturilor, suc de lămâie
verde folosit la prepararea băuturilor, sucuri
din concentrat de fructe (băuturi nealcoolice),
siropuri și alte preparate nealcoolice pentru
fabricarea băuturilor, siropuri pentru preparat
ape minerale aromatizate, siropuri pentru
prepararea băuturilor răcoritoare, siropuri pentru
prepararea băuturilor pe bază de zer, siropuri
pentru prepararea băuturilor, siropuri pentru
pregătirea băuturilor nealcoolice, siropuri pentru
pregătirea băuturilor cu arome de fructe, siropuri
pentru băuturi, sirop de migdale, sirop de malț
pentru băuturi, sirop de coacaze negre.
43. Servicii de cazare temporară, asigurarea
de hrană și băuturi, servicii oferite de baruri,
servicii oferite de bufete cu autoservire, servicii
oferite de ceainării, furnizare de alimente
și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de alimente și băuturi în
internet-cafe, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de locuri de
cazare pentru recepții, oranizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare
de mese la hoteluri, preparare de mâncăruri,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii oferite
de restaurante cu autoservire, servicii oferite
de restaurante de delicatese, preparare de
mâncăruri pentru alte persoane, pe bază
de subcontractare, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de restaurant prestate
de hoteluri, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de preparare
a alimentelor, servicii de restaurante specializate
în preparate la grătar, sculptură culinară, servicii
ale barurilor, servicii ale bistrourilor, servicii
constând în furnizarea de băuturi, servicii
contractuale de alimentație, servicii de baruri
cu narghilea, servicii de baruri de sucuri de
fructe, servicii de bucătărie mobilă, servicii de
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bufet pentru barurile de cocteiluri, servicii de
cazare cu mic dejun inclus, servicii de ceainărie,
servicii de club pentru furnizare de mâncare
și băuturi, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de cluburi de băut private,
servicii de degustare de vinuri (furnizare de
băuturi), servicii de mâncare la pachet, servicii
de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
organizare de banchete, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servire de alimente și
băuturi în internet-cafe, servire de băuturi
alcoolice, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire de
alimente și băuturi, servicii în domeniul gustărilor,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți,
servicii pentru furnizarea de băuturi, servicii
de somelier, servicii de terasă berărie, servicii
oferite de rotiserii, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii de restaurant și bar, servicii
de restaurante care servesc ramen, servicii
de restaurante care servesc tempura, servicii
de restaurante de sushi, servicii de restaurație
pentru recepțiile firmelor (furnizare de alimente
și băuturi), servicii de snack-baruri, agenții de
cazare (hoteluri, pensiuni), servicii oferite de
case de oaspeți, cazare temporară la hoteluri
și moteluri, cazare temporară oferită de ferme
de agrement, furnizare de cazare temporară ca
parte a pachetelor de ospitalitate, furnizare de
cazare temporară pentru oaspeți, furnizare de
cazare temporară în apartamente de vacanță,
furnizare de cazare temporară în case de
vacanță, furnizare de cazare temporară în
pensiuni, furnizare de locuri de cazare la hoteluri,
furnizare de servicii de hoteluri și moteluri,
furnizare de terenuri special amenajate pentru
staționarea caravanelor, servicii oferite de hanuri
turistice, servicii oferite de hosteluri, servicii
oferite de moteluri, organizare de cazare pentru
turiști, organizare de locuri de cazare pentru
vacanțe, servicii oferite de pensiuni, punerea la
dispoziție a terenurilor de camping, servicii ale
agențiilor de turism pentru rezervarea locurilor
de cazare pentru vacanță, servicii de agenții
de turism privind spațiile de cazare, servicii
de camping pentru turiști (cazare), închiriere
de case de vacanță, închiriere de cazare
temporară în case și apartamente de vacanță,
servicii hoteliere, servicii hoteliere pentru clienții
preferați, servicii hoteliere în stațiuni turistice,
servicii oferite de tabere de vacanță (cazare),
servicii de cazare hotelieră, servicii de cazare
temporară oferite de campinguri de vacanță,
servicii de cazare în case de odihnă pentru tineri,
servicii de cazare în stațiuni turistice, servicii
de hosteluri pentru turiști, asigurare de cazare

temporară pentru lucru, asigurare de facilități
pentru târguri (cazare), furnizare de spații special
amenajate pentru expoziții, furnizare de spații și
materiale pentru conferințe, expoziții și reuniuni,
servicii de cazare pentru reuniuni, consiliere
în domeniul culinar, consultații privind rețetele
de gătit, furnizare de informații cu privire la
servicii de bar, furnizare de informații despre
servicii de bar, furnizare de informații din
domeniul culinar printr-un site web, furnizare de
informații cu privire la prepararea alimentelor și
băuturilor, furnizare de informații referitoare la
baruri, furnizare de recenzii de restaurante și
baruri, furnizarea de recenzii despre restaurante,
informații și consiliere cu privire la prepararea
de mâncăruri, rezervări la restaurant, rezervări
pentru restaurante și mese, servicii de agenție de
voiaj pentru rezervarea de locuri la restaurante,
servicii de informare privind restaurantele,
servicii de consultanță în domeniul cateringului,
servicii de rezervare a meselor, servicii de
rezervări la restaurant, servicii prestate de
o agenție pentru rezervări de restaurante,
servicii de restaurante pentru turiști, servicii de
restaurante fast-food, servicii de restaurante tip
fast-food cu autoservire, servicii de restaurante
cu mâncare specific spaniolă, furnizarea de
informații cu privire la restaurante, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide.

───────
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(210) M 2022 02342
(151) 01/04/2022
(732) DERMA NAPOCENSIS S.R.L, STR.

EDGAR QUINET NR. 24, AP. 29,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ , STR.
PORII NR.152, SC.3, AP.96, JUD.
CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

CLINICA MEDIRIS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.05.21; 26.11.12;
29.01.13

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

44. Servicii oferite de clinici, servicii ale clinicilor
medicale, servicii mobile ale clinicilor medicale,
servicii medicale oferite de clinici medicale,
servicii de clinici medicale și de sănătate, servicii
de clinici de chirurgie estetică și plastică, servicii
de tratamente medicale oferite de clinici și
spitale, servicii oferite de chirurgie estetică și
plastică, servicii oferite de chirurgie estetică,
servicii dermatologice pentru tratarea afecțiunilor
pielii, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de asistență medicală pentru
oameni, analiză cosmetică, analiză de culori
(servicii prestate de esteticieni), aplicare de
produse cosmetice pe corp, aplicarea produselor
cosmetice pe față, artă corporală, consultanță
cu privire la frumusețe, consultanță în domeniul
cosmeticii, consultanță pe internet în domeniul

îngrijirii corpului și a frumuseții, consultanță în
domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru pacienți, servicii de analize medicale în
cadrul tratamentului pentru persoane, servicii
de analize medicale în scop de diagnostic și
tratament furnizate de laboratoare medicale,
servicii de analize medicale, servicii de control
fizic, servicii de consiliere medicală.

───────

(210) M 2022 02344
(151) 01/04/2022
(732) ALEXANDRU EGRI, STR.

ION CÂMPINEANU NR. 20A,
BL.18A, ET. 2, AP. 5, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ, STR.
PORII NR. 152, SC. 3, AP. 96, JUD.
CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ, ROMANIA

(540)

Muzicale Magazinul Muzica

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 22.01.15

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

15. Instrumente muzicale, instrumente muzicale
electronice, instrumente muzicale mecanice,
suporturi pentru instrumente muzicale,
instrumente muzicale electrice și electronice,
aparate pentru acordarea instrumentelor
muzicale, dispozitive pentru acordarea
instrumentelor muzicale, instrumente muzicale
electronice, electrice și mecanice, stative
adaptate pentru utilizare cu instrumente

(591) Culori revendicate: mov (HEX
#40348B), verde (HEX #bfe9d5),
galben (HEX #d7df23), negru (HEX
#414042)
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muzicale, mașini pentru efecte sonore sub formă
de instrumente muzicale, instrumente muzicale
care conțin aranjamente pentru modificarea
semnalelor audio, instrumente muzicale care
incorporează aparate pentru modificarea
semnalelor audio, instrumente muzicale care
conțin aparate pentru producerea semnalelor
audio, instrumente muzicale care conțin
aranjamente pentru producerea semnalelor
audio, genți special adaptate pentru transportul
instrumentelor muzicale.
35. Promovarea muzicii altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site web,
servicii de comerţ online cu amănuntul, toate
aceste servicii pentru produsele specificate în
clasele 15, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente muzicale.

───────

(210) M 2022 02351
(151) 01/04/2022
(732) PRIME KAPITAL DEVELOPMENT

SRL, BD. BARBU VACARESCU
NR.201, ET.8, AP.11, SECTOR 2,
BUCURESTI, 020276, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
POPESCU MAGDALENA DANIELA
- LEGAL2M, BD. MIRCEA VODA
NR.24, ET.4, SECTOR 3, BUCURESTI,
030662, ROMANIA

(540)

ELBA residence
by Prime Kapital

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.02; 29.01.15;
26.11.08

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

35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate, închirierea spațiului
publicitar, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, închirierea panourilor
de afișaj (panouri publicitare), asistență în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, consultanță în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, consultanță în
organizarea afacerilor, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, servicii privind managementul
afacerilor pentru proiectele de construcții,
furnizarea de informații de afaceri prin
intermediul unui site web, servicii de agenție
de informații comerciale, asistență privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
oferirea de informații de contact comerciale
și de afaceri, servicii de intermediere
comercială, compilarea de informați în baze
de date computerizate, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, analiza costurilor, dezvoltarea de
concepte publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eșantioane,
managementul interimar al afacerii, studii de
marketing, cercetare de marketing, marketing,
servicii de comunicații corporative, închiriere
de echipament de birou în spații pentru co-
working, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, închiriere de echipamente
și mașini de birou, furnizarea unei piețe
comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri, cu scop
comercial sau publicitar, organizarea de
spectacole de modă în scopuri promoționale,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), prezentarea produselor în mediile

(591) Culori revendicate: negru (Hex
#000000), verde (Hex #839973), roz
(Hex #E2BAB3), gri (Hex #A2A4AB),
maro (Hex #6F6751)
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de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziție pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
afaceri), promovarea bunurilor și serviciilor prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii de comerț cu amănuntul
pentru lucrările de artă furnizate de galeriile
de artă, promovarea vânzărilor pentru terți,
sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse.
36. Servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, brokeraj, brokeraj
pentru creditele de carbon, servicii de birou de
credit, stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanţă financiară,
furnizarea de informaţii financiare prin
intermediul unui site web, finanţare pentru
achiziţia în rate/finanţare pentru achiziţia prin
închiriere ,împrumuturi în rate, brokeraj de
asigurări, oferirea de informaţii în domeniul
asigurărilor, afaceri imobiliare, multifinanțare,
împrumuturi (finanţare), servicii bancare de
tip credit ipotecar, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui
card de membru, colectarea chiriilor, funcţii de
administrator fiduciar/custode.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, servicii de
tâmplărie, curăţarea coşurilor de fum, curăţarea
clădirilor (interior), curăţarea clădirilor (suprafaţa
exterioară), construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, instalare de
utilități pe șantiere de construcții, servicii de
electricieni, instalare și reparare de echipamente
de protecție împotriva inundațiilor, servicii de
deszăpezire, încărcarea mașinilor electrice,
servicii de menaj (servicii de curățenie),
închirierea maşinilor de spălat vesela,
dezinfectare, curăţarea uscată, instalarea şi
repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor/instalarea şi repararea
ascensoarelor, construcţia de fabrici, instalarea
şi repararea echipamentelor de încălzire,
instalarea şi repararea aparatelor de aer

condiţionat, instalarea uşilor şi ferestrelor,
instalarea şi repararea dispozitivelor de
irigare, spălarea rufelor, închirierea maşinilor
de spălat rufele, instalarea, întreţinerea şi
reparaţia maşinilor, zidărie, vopsire, interioară
şi exterioară, aplicarea tapetului/tapetare,
servicii de control al dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură
şi silvicultură, întreţinerea şi construcţia
conductelor, tencuire, lucrari de instalaţie de
apă şi canal, repararea pompelor, furnizarea
informaţiilor legate de reparaţii, nituire, pavarea
drumurilor, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, curăţarea străzilor întreţinerea
piscinelor, tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire,
încărcarea bateriilor la vehicule, curăţarea
geamurilor.
41. Furnizarea serviciilor de amuzament de tip
arcade, închirierea lucrărilor de artă, închirierea
echipamentelor audio, rezervarea locurilor
pentru spectacole, spectacole cinematografice /
spectacole de cinema, închirierea de aparate
cinematografice, servicii de club (divertisment
sau educaţie), antrenare (instruire), organizarea
şi susţinerea de concerte, organizarea
şi susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, servicii culturale, servicii
educaţionale sau de divertisment furnizate
de galeriile de artă, distribuție de filme,
transfer de know-how (instruire), servicii
educaționale furnizate de asistenți pentru
nevoi speciale, servicii de editare video
pentru evenimente, servicii de tehnician
de lumini pentru evenimente, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, furnizarea
de filme, nedescărcabile, prin servicii video
la cerere, efectuarea antrenamentelor de
fitness, închirierea echipamentului pentru jocuri,
predarea gimnasticii, servicii ale cluburilor de
sănătate (antrenamente de sănătate şi fitness),
servicii de karaoke, servicii de împrumut ale
bibliotecii, servicii de bibliotecă mobilă, şcoli
de grădiniţă, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, organizarea şi susţinerea
de seminarii, închirierea de decoruri pentru
spectacole, producţia de spectacole, furnizarea
de facilităţi sportive, închirierea de terenuri de
sport, închirierea de decoruri pentru scenă,
predare / servicii educaţionale / servicii de
instruire, închirierea terenurilor de tenis, producţii
de teatru, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de creşă (crèche), închirierea
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dozatoarelor de apă potabilă, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii hoteliere, rezervări de hoteluri,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de recepţie
pentru cazare temporară (gestionarea sosirilor
şi plecărilor), servicii de restaurant, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea clădirilor
transportabile.
45. Îngrijirea copiilor (babysitting), servicii de
plimbare a câinilor, servicii de house sitting
(locuirea în casa unui terţ şi întreţinerea, acesteia
pe o perioadă temporară), servicii de concierge,
pet sitting (îngrijirea temporară a unui animal de
companie aparţinând unui terţ).

───────

(210) M 2022 02352
(151) 02/04/2022
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV

PRO VOLEI BISTRITA,
STR.PESCARILOR, NR.18, AP.16,
JUDEȚ BISTRIȚA NĂSĂUD,
BISTRITA, 420166, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

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

(540)

PRO VOLEI BISTRITA

(531) Clasificare Viena:
21.03.01; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Managementul afacerilor sportivilor,
managementul instalațiilor sportive (pentru
terți), administrare a afacerilor pentru sportivi
profesioniști, promovare de competiții și
evenimente sportive, managementul afacerilor
pentru manifestări sportive (pentru terți), servicii
de management pentru sportivi de performanță,
servicii de agenție pentru promovarea
personalităților sportive, management de afaceri
cu privire la cluburi sportive, promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la articole sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente sportive, servicii de marketing în
legătură cu evenimente de sporturi, servicii
de promovare în legătură cu evenimente de
sporturi, servicii de publicitate în legătură cu
eventimente de sporturi, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive nationale si internaționale, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-și asocia produsele
și serviciile cu activități sportive, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-și asocia produsele
și serviciile cu competiții sportive, publicitate,
inclusiv promovare de produse și servicii ale
terților prin sponsorizare și contracte de licență
referitoare la evenimente sportive nationale si
internaționale.
41. Antrenament sportiv, arbitraj sportiv,
coaching sportiv, servicii sportive, pregătire
sportivă, educație sportivă, antrenamente
sportive, activități sportive, sport și fitness,
organizarea turneelor sportive, pregătirea
jucătorilor sportivi, organizare de activități
sportive și competiții sportive, organizare de
competiții sportive și evenimente sportive,
închirierea terenurilor de sport, educație,
divertisment și sport, organizarea de evenimente
sportive, organizare de evenimente sportive,
competiții și turnee sportive, producție
de evenimente sportive, cronometrarea
manifestărilor sportive, activități sportive și
de recreere, arbitraj în cadrul evenimentelor
sportive, organizare de antrenamente de sport,
furnizarea de săli de sport, închiriere de
instalații sportive, exploatare de locații sportive,
coordonare de evenimente sportive, servicii
de educare sportivă, organizarea de competiții
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sportive, organizare de evenimente sportive
și de competiții sportive, servicii de pregătire
sportivă, cursuri de pregătire sportivă, activități
sportive și culturale, servicii de educație
sportivă, organizare de turnee sportive, servicii
sportive și de fitness, servicii furnizate de
cluburi sportive, servicii educative în domeniul
sportului, furnizare de informații referitoare
la sport, servicii de divertisment legate de
sport, furnizare de știri referitoare la sport,
organizare de activități sportive și competiții,
organizare de evenimente și concursuri sportive,
organizare de activități sportive sau competiții,
organizare de evenimente și competiții sportive,
activități de divertisment, sportive și culturale,
informații cu privire la educația sportivă,
pregătire cu privire la activități sportive,
supervizare și arbitraj în evenimente sportive,
furnizare de cursuri de pregătire în activități
sportive, producție de evenimente sportive
pentru televiziune, închiriere de echipamente
pentru evenimente sportive, organizare de
competiții și evenimente sportive, servicii de
antrenament pentru activități sportive, furnizare
de instalații sportive de antrenament, închiriere
de echipament pentru evenimente sportive,
organizare și coordonare de evenimente
sportive, coordonare de evenimente sportive
în direct, servicii educative, de divertisment și
sportive, furnizare de informații legate de sportivi,
închiriere de echipament și instalații sportive,
furnizare de informații despre activități sportive,
organizare și coordonare de competiții sportive,
management de evenimente pentru cluburi
sportive, organizare de evenimente sportive în
domeniul voleiului, organizare de evenimente
sportive și culturale comunitare, organizarea
și desfășurarea competițiilor sportive de
colegiu, organizare, planificare și coordonare de
competiții sportive, organizare de evenimente
sportive în cadrul comunităților, furnizare de
cursuri, antrenament și instruire în domeniul
sportului, organizare de cursuri de instruire
legate de sport, închirierea de echipament
pentru sport (cu excepția vehiculelor), servicii
educaționale și de instruire referitoare la sport,
închiriere de echipament sportiv sau pentru
exerciții fizice, rezervare de locuri pentru
spectacole și evenimente sportive, punere la
dispoziție de instalații pentru cluburi sportive,
servicii de furnizare de informații privind
rezultate sportive, servicii de divertisment sub
forma de evenimente sportive, organizare
de activități sportive pentru tabere de vară,
furnizare de servicii de săli și cluburi de sport,
servicii educaționale și de instruire cu privire
la sport, angajarea de personalități sportive

pentru evenimente (servicii de reprezentanță),
servicii de consultanță referitoare la organizarea
de manifestări sportive, divertisment furnizat
în timpul pauzelor din cadrul evenimentelor
sportive, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, furnizarea
de buletine informative on-line în domeniul
divertismentului sportiv, servicii de informare
cu privire la bilete pentru evenimente sportive,
servicii de divertisment furnizate la cluburi
sportive private (country club), furnizare de
instalații pentru practicarea exercițiilor fizice în
cluburi de sport, servicii de săli de sport în
materie de antrenamentul cu greutăți, servicii
de divertisment furnizate în timpul pauzelor
din cadrul evenimentelor sportive, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii de închiriere
de echipamente și instalații pentru educație,
divertisment, sport și cultură, furnizare de servicii
de vânzare de bilete cu ridicare la fața locului,
pentru evenimente de divertisment, sportive și
culturale.

───────

(210) M 2022 02353
(151) 02/04/2022
(732) UDREA SILVIU GABRIEL, ALE.

DIMITRIE ANGHEL, NR. 4, BL.
M59, SC. 1, ET. 2, AP. 27, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

LUMINUS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software de optimizare, software pentru
optimizarea motoarelor de căutare, software
de calculator pentru curățarea și optimizarea
sistemelor, software pentru optimizarea costului
pe clic (pay per click), software de calculator
pentru optimizarea resurselor audiovizuale
ale aplicațiilor multimedia, software pentru
planificarea, integrarea și optimizarea aplicațiilor
pentru orașe inteligente, software de blog-
uri, software pentru comerțul electronic care
permite utilizatorilor să execute tranzacții
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comerciale electronice prin intermediul unei
rețele informatice globale, software informatic
de uz comercial, software pentru prelucrarea
tranzacțiilor comerciale, software pentru
dezvoltare de aplicații, software pentru comerț
cu amănuntul, software pentru sisteme de
rezervare, software de calculatoare pentru
comerț electronic, aplicații software pentru
dispozitive fără fir descărcabile, software și
aplicații pentru dispozitive mobile descărcabile,
software pentru dispozitive electronice digitale
portabile, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, software pentru efectuarea
de tranzacții online, software pentru gestionarea
unui magazin online, software de aplicații
pentru dispozitive mobile descărcabile, aplicații
software de tipul business intelligence
descărcabile, aplicație software pentru servicii
de cloud computing, descărcabilă, software
de comerț electronic și de plăți electronice,
aplicație software pentru servicii de rețele
sociale prin internet descărcabile, software
pentru comerț prin intermediul unei rețele globale
de comunicații, software de calculator pentru
crearea de site-uri web dinamice, software
de calculator pentru optimizarea resurselor
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, software
de control pentru iluminat destinat utilizării
în locații comerciale și industriale, software
pentru aplicații de calculator destinat utilizării
cu dispozitive de calculator portabile, software
de aplicații de calculator destinat utilizării
la implementarea internetului lucrurilor (iot),
terminale pentru puncte de vânzare, terminale
electronice la puncte de vânzare, sisteme de
puncte de vânzare (pos), sisteme pentru puncte
de vânzare electronice (epos), carduri codificate
utilizate în efectuarea tranzacțiilor la punctele
de vânzare, aplicații software descarcabile,
software utilitar, software industrial, software
video interactiv, software pentru tablete, software
de autentificare, aplicații software descărcabile,
software pentru plăți, software pentru extranet.
35. Servicii de consultanță în domeniul
marketingului afiliat, marketing afiliat, servicii
de intermediere în achiziții, intermediere de
afaceri comerciale pentru terți, intermediere
de contracte de publicitate pentru alte
persoane, intermediere în acordurile privind
vânzarea-cumpărarea de bunuri, intermediere
de cumpărare de produse pentru terți,
intermedierea de contacte comerciale și
economice, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, servicii de intermediere privind
închirierea de timp și spațiu publicitar,
intermediere de contracte de publicitate și

promovare pentru alte persoane, intermediere
de contracte, pentru alte persoane, pentru
prestarea de servicii, intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, servicii de externalizare
sub formă de intermediere de contracte de
servicii pentru terți, servicii de intermediere
comercială în legătură cu relaționarea dintre
diferiți profesioniști și clienți, servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de servicii,
servicii de intermediere comercială referitoare
la corelarea potențialilor investitori privați cu
antreprenorii care au nevoie de finanțare,
servicii de intermediere de afaceri cu privire
la corelarea potențialilor investitori privați cu
antreprenorii care au nevoie de finanțare,
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, optimizarea motoarelor de căutare,
optimizarea traficului pe site, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, consultanță cu privire la optimizarea
motoarelor de căutare, servicii de comunicare cu
ajutorul bloggerilor, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin bloguri, analiza profitului
rezultat din activitate, furnizare de personal
de vânzări remunerat pe bază de comision,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
privind sănătatea oamenilor şi a animalelor, a
produselor alimentare, nealimentare şi agricole
destinate oamenilor şi animalelor, a materialelor
de construcţii şi a decoraţiunilor, a produselor
de încălţăminte şi îmbrăcăminte destinate
oamenilor şi animalelor, a produselor de
papetărie, tipografie şi a materialelor scrise pe
suport de hârtie, a vopselelor, medicamentelor,
materialelor plastice, a carburantilor (cu excepţia
transportului lor) permițând consumatorilor să
le vadă și să le cumpere comod, furnizare
a unui registru cu site-urile web ale terților
pentru a facilita tranzacții comerciale, furnizare
de informații comerciale pe internet, prin rețea
prin cablu sau prin alte mijloace de transfer de
date.

───────
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(210) M 2022 02356
(151) 03/04/2022
(732) AGROLAND CONSULT SRL,

COMUNA VISTEA, NR. 62, AP.
CAM. 3, JUDEȚ BRAȘOV, SAT
VISTEA DE JOS, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

AUTOGHIDARE.RO

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 15.01.01;
18.01.08; 26.11.06

clase:
9. Aparate de intercomunicație prin unde
ghidate, dispozitive pentru navigare, ghidare,
urmărire, direcționare și creare hărți, instrumente
de monitorizare, unități de monitorizare
(electrice), software pentru monitorizarea
sănătății, software pentru monitorizarea
mediului, aparate pentru monitorizarea
proceselor, camere de monitorizare în rețea,
aparate de monitorizare la distanță, software
pentru monitorizarea sistemelor informatice,
aparate pentru monitorizarea consumului
de căldură, aparate pentru monitorizarea
consumului de apă, senzori, detectoare și
intrumente de monitorizare, dispozitive de
măsurare, detectare, monitorizare și control,
software de monitorizare de rețele tip
cloud, camere de monitorizare în rețea
pentru supraveghere, aparate de monitorizare
a vaporilor pentru detectarea scurgerilor,
dispozitive de verificare (monitorizare sau
control) de motoare electrice, software de
calculator descărcabil pentru monitorizare la
distanță și analiză, controlere fără fir pentru
monitorizarea și controlul de la distanță al
funcției și stării altor dispozitive sau sisteme

electrice, electronice și mecanice, instrumente
de navigație, software de navigație, suporturi
de bord pentru dispozitive de navigație,
software pentru sisteme de navigație prin satelit,
sisteme de navigație auto cu afișaje interactive,
instrumente și aparate electronice de navigație
și localizare, dispozitive de comandă pentru
aparate de navigație auto.
35. Compilarea și sistematizarea de informații
în baze de date computerizate, culegere
și sistematizare de informații în baze de
date informatice, compilare și sistematizare de
informații în baze de date, organizare, gestionare
și monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienți, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu dispozitive de navigație, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu dispozitive de
navigație, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse chimice pentru agricultură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse chimice pentru agricultură, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu utilaje
agricole, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu utilaje agricole, servicii de vânzare
cu amănuntul a sistemelor de ghidare in
agricultura, servicii de vânzare cu ridicata a
sistemelor de ghidare in agricultura, furnizare
de informații comerciale referitoare la industria
agricolă, servicii de consultanță comercială în
sectorul agricol, vânzări prin licitații în sectorul
agricol, promovarea comercială, servicii de
promovare comercială, servicii de promovare
de evenimente speciale, consultanță privind
promovarea comercială, consultanță privind
promovarea vânzărilor, servicii de promovare și
publicitate, servicii publicitare și de promovare,
servicii de promovare a vânzărilor, promovare de
târguri în scop comercial, promovare și realizare
de expoziții comerciale, servicii de promovarea
produselor și serviciilor prin sponsorizare,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, servicii de promovare de produse
și servicii pentru terți, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, servicii de publicitate pentru
promovarea vânzării de băuturi, promovarea
vânzării de servicii (în numele terților) prin
reclame publicitare, organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale și
de promovare, furnizarea de spațiu pe pagini
web pentru promovare de produse și servicii,
promovare a vânzărilor de produse și servicii
ale terților prin evenimente promoționale, servicii
de consultanță în afaceri privind promovarea
campaniilor de strângere de fonduri, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării

(591) Culori revendicate: verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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publicului cu privire la problemele și inițiativele
de mediu, servicii de consultanță în afaceri
privind organizarea campaniilor de strângere
de fonduri, servicii de consiliere și consultanță
privind achiziționarea de produse pentru terți,
servicii de publicitate și promovare, precum
și servicii de consultanță aferente, servicii de
consultanță comercială cu privire la fabricarea
de produse, furnizare de informații comerciale
pe internet, prin rețea prin cablu sau prin
alte mijloace de transfer de date, furnizare
de informații despre produse de larg consum
prin internet, furnizarea de informații de piață
referitoare la produsele de consum, organizarea
de târguri comerciale, organizare de târguri
în scopuri comerciale, servicii de consultanță
privind tehnicile de vânzare și programele de
vânzare, furnizarea de informații despre metode
de vânzare, furnizarea de informații despre
vânzarea de produse, administrare în materie
de metode de vânzare, servicii de publicitate
pentru vânzarea de produse, servicii de vânzare
prin licitații online prin internet, obținere de
contracte pentru achiziția și vânzarea de produse
și servicii, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, furnizare de consiliere cu privire la
metode și tehnici de vânzare, organizare de
tranzacții comerciale și contracte comerciale,
asistență comercială cu privire la imaginea
comercială, difuzare de informații comerciale,
intermediere de afaceri comerciale pentru terți,
negociere de tranzacții comerciale pentru terți,
furnizare a unui registru cu site-urile web ale
terților pentru a facilita tranzacții comercial,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse de grădinărit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de grădinărit,
organizare de expoziții de flori și plante în
scopuri comerciale sau publicitare, regruparea
în avantajul terţilor a bunurilor privitoare
la agricultura si fazele de lucrari agricole,
la pregatirea terenurilor agricole, semanat,
fertilizare, erbicidare, recoltarea culturilor, la
utilajele agricole, pesticide si fertilizatori, la
semințe de plante agricole și material de
înmulțire (butași, rizomi) din care se cultivă
plante sau culturi, la produse agricole vii sau
neprocesate, la hrană pentru animale, la produse
agricole prelucrate pentru utilizare ca alimente,
precum si a furtunurilor cu picurare, caminelor
de vizitare electrovane, a utilajelor de gradinarit,
aspersoarelor de tip spray, programatoarelor
de irigatii, accesorii microirigatii si sisteme de
irigatii automate diverse, aeratoarelor lacuri,
pompelor de apa, sistemelor de irigat agricole,
fitingurilor de compresiune, accesorii pentru

gradina, sistemelor de filtrare, semintelor si
ingrasaminte gazon (cu excepţia transportului
lor), permițând consumatorilor să le vadă și să le
cumpere comod.
41. Furnizare de instruire în agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii educative
în sectorul industriei agricole, servicii de
consultanță în materie de formare, servicii
de consultanță referitoare la elaborarea de
cursuri de formare, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de conferințe, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de colocvii, furnizare
de servicii educaționale referitoare la subiecte
de ecologie, servicii educaționale legate de
conservarea mediului, educație și instruire
privind conservarea naturii și mediul, servicii
educative pentru adulți referitoare la probleme
de mediu, cursuri de pregătire în domeniul
managementului, furnizare de cursuri de
instruire cu privire la managementul în afaceri,
elaborarea de materiale didactice distribuite
la prelegerile în domeniul managementului,
furnizare de formare, formare în vânzări
(instruire), cursuri de formare (instruire),
formare în afaceri (instruire), formare practică
(demonstrație), coaching (instruire) personal,
servicii de formare profesională, furnizare de
formare profesională, servicii de formare de
personal, organizare de cursuri de formare,
organizare de sesiuni de formare, servicii de
instruire și formare, servicii de formare în
management, formare în domeniul aptitudinilor
profesionale, coordonare de cursuri de formare
profesională, furnizare de cursuri de formare
profesională, furnizare de cursuri de formare
continuă, furnizare de seminare online de
formare, servicii ale unei academii de formare
educative, furnizarea de facilităţi pentru formarea
profesională (instruire), servicii de formare în
domeniul utilizării calculatoarelor, organizare
și coordonare de seminare de formare,
servicii de consultanță cu privire la formarea
angajaților, furnizare de informații despre
formarea (instruirea) continuă pe internet,
consultanță legată de formarea în materie de
competențe profesionale, servicii de formare
în domeniul utilizării software-lui de calculator,
servicii de formare cu privire la instalarea
sistemelor de testare controlate de calculator,
servicii de formare cu privire la întreținerea
sistemelor de testare controlate de calculator,
furnizare de formare prestată într-o rețea
globală de calculatoare, servicii de consultanță
în domeniul editorial, furnizare de cursuri
pentru dezvoltarea abilităților de consultanță,
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servicii de consultanță privind publicarea
revistelor, consultanță în domeniul formării și
perfecționării, servicii de consultanță în domeniul
educației, cursuri de instruire în elaborarea
bazelor de date, servicii educative online
prin baze de date informatice, internet sau
extranet nedescărcabile, servicii de bibliotecă
furnizate prin intermediul unei baze de date
computerizate, publicare de materiale care pot
fi accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin internet, organizarea de conferințe anuale
în domeniul achizițiilor, asistență profesională
individualizată (coaching), instruiri pentru viață
( coaching), servicii educaționale de tip
coaching, asistență profesională individualizată
(coaching) în domeniul finanțelor, asistență
profesională individualizată (coaching) pe
probleme economice și de management,
consiliere și instruire cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație).
42. Monitorizarea terenurilor contaminate,
monitorizarea stării utilajelor, monitorizarea
stării lubrifianților, monitorizarea calității apei,
monitorizarea sistemelor de rețea, monitorizarea
stării de gresare, monitorizare de semnale
de telecomunicații, monitorizarea semnalelor
audio de avertizare, servicii de monitorizare
a sistemelor informatice, testare, analiză
și monitorizare a semnalelor de navigație,
monitorizarea sistemelor computerizate prin
acces de la distanță, monitorizare de mediu
a zonelor de tratare a deșeurilor, proiectare
și dezvoltare de sisteme de navigație, servicii
de testare de control al calității pentru utilaje
agricole.

───────

(210) M 2022 02358
(151) 04/04/2022
(732) MAX FOOD GLOBAL INDUSTRIES

SRL, STR. POPORULUI NR. 15,
CAMERA 1, JUDEȚ CONSTANȚA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
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)

MUU BURGERS
& STEAKHOUSE

(531) Clasificare Viena:
03.04.01; 03.04.02; 27.05.01; 27.05.17

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), servicii de bar, servicii de cafenea,
servicii de bufet, servicii de cantină, servicii de
catering care constau in furnizarea de produse
alimentare şi băuturi.

───────
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(210) M 2022 02359
(151) 04/04/2022
(732) AUTOMOBILE DACIA S.A., STR.

UZINEI NR. 1, JUDEȚ ARGEȘ,
MIOVENI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

DACIA. O TREABĂ BUNĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Vehicule, maşini sport, aparate de locomoţie
terestră, automobile, piesele lor componente,
şi anume: amortizoare de suspensie pentru
vehicule, amortizoare pentru automobile, tetiere
pentru vehicule, arbori de transmisie pentru
vehicule terestre, cutii de viteze pentru vehiculele
terestre, capote pentru autovehicule, capote
pentru automobile, capote pentru motoarele
vehiculelor, caroserii pentru automobile, centuri
de siguranţă pentru scaunele vehiculelor,
şasiuri auto, circuite hidraulice pentru vehicule,
airbaguri (dispozitive de protecţie pentru
automobile), discuri de frână pentru vehicule,
ambreiaje pentru vehicule terestre, jante,
ştergătoare de parbriz, frâne pentru vehicule,
jante de roţi pentru vehicule, scări pentru
vehicule, motoare de vehicule terestre, parbrize,
paraşocuri pentru automobile, pneuri, portbagaje
pentru vehicule, portiere de vehicule, roţi de
vehicule: retrovizoare, scaune de vehicule,
geamuri de vehicule, volane pentru vehicule,
prelate pentru vehicule.
35. Publicitate în domeniul auto, publicitate
online pe reţea informatică, publicitate prin
internet pentru vânzarea de automobile,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,
publicitate prin bannere, publicitate în reviste,
publicitate prin corespondenţă, publicitate
directă prin poştă, organizare şi realizare de
evenimente publicitare, compilare de statistici
privind publicitatea, studii de piaţă: publicitate
şi marketing, distribuire de anunţuri publicitare,
servicii promoţionale de publicitate: publicitate
cu răspuns direct, publicare de texte şi
materiale publicitare, servicii de publicitate
privind vânzarea de vehicule motorizate, servicii
de publicitate privind automobilele, servicii de
vânzare prin licitaţie a vehiculelor, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzârilor în domeniul auto, prezentare de
produse prin orice mijloc de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul de produse în domeniul
auto, de automobile noi şi la mâna a doua şi de
piese de schimb, servicii de vânzare online de

vehicule şi de accesorii automobile, realizarea de
expoziţii comerciale în domeniul auto, furnizarea
de informaţii şi consiliere comercială către
consumatori, consultanţă privind organizarea
afacerii, gestionarea afacerilor comerciale în
domeniul auto, administrare comercială în
domeniul auto.

───────

(210) M 2022 02360
(151) 04/04/2022
(732) DANIEL-PAVEL CIOARA, STR.

GREIERELUI NR. 60, JUDEȚ
BIHOR, ORADEA, 410286, BIHOR,
ROMANIA

(540)

STRYCT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.13; 01.15.15

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

35. Servicii de comerț și servicii de informare a
consumatorilor, servicii de comerț cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte.

───────
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(210) M 2022 02361
(151) 04/04/2022
(732) CONSTANT IMPORT

INTERNATIONAL SRL, STRADA
PADURII, NR 7 COMPLEX
COSMOPOLIS FAZA 1 BLOCA7
SCARA1 ETAJ1 AP102 CAMERA1,
JUDEȚ ILFOV, STEFANESTII DE
JOS, ILFOV, ROMANIA

(540)

Mifine

(531) Clasificare Viena:
03.09.01; 27.05.01; 27.05.17

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

28. Articole de pescuit respectiv: momeală
artificială pentru pescuit, indicatoare de tragere/
muşcătură (unelte de pescuit), senzori de
tragere/muşcătură (unelte de pescuit), coşuri
de prins peşte (capcane de pescuit), momeli
pentru vânătoare sau pescuit / nade pentru
vânătoare sau pescuit, cârlige pentru peşte,
instrumente de pescuit, linii (fire) de pescuit,
plute de pescuit, mincioguri pentru pescarii cu
undiţa, mosoare pentru pescuit, momeli cu miros
pentru vânătoare sau pescuit, lansete de pescuit,
mulinete pentru pescuit, gută pentu pescuit,
undițe de pescuit.

───────

(210) M 2022 02362
(151) 04/04/2022
(732) CONSTANT IMPORT

INTERNATIONAL SRL, STR.
STRADA PADURII, NR. 7,
COMPLEX COSMOPOLIS FAZA1,
BLOC A7, SC. 1, ET. 1, AP.
102, CAMERA 1, JUD. ILFOV,
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(540)

PRO FL TACKLE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.24;
03.09.01; 26.01.03

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

28. Articole de pescuit, respectiv: momeală
artificială pentru pescuit, indicatoare de tragere/
muşcătură (unelte de pescuit), senzori de
tragere/muşcătură (unelte de pescuit), coşuri de
prins peşte (capcane de pescuit), momeli pentru
vânătoare sau pescuit / nade pentru vânătoare
sau pescuit, instrumente de pescuit, linii (fire)
de pescuit, plute de pescuit, mincioguri pentru
pescarii cu undiţa, mosoare pentru pescuit,
momeli cu miros pentru vânătoare sau pescuit,
lansete de pescuit, mulinete pentru pescuit,
cârlige pentru pește, gută pentru pescuit, undițe
pentru pescuit.

───────
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(210) M 2022 02364
(151) 04/04/2022
(732) GHEORGHE MOISESCU, STR.

MIHAI EMINESCU, NR. 81, ET. 7,
AP. 22, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

SPARKLING FORCE ONE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vin, băuturi pe bază de vin, vin spumant,
vinuri spumante, vinuri spumante naturale,
vinuri albe spumante, vinuri roșii spumante, vin
spumant de fructe, vin spumant de struguri, vin,
vin alb, vin fiert, vin roșu, vinuri dulci, vinuri
îmbogățite, vinuri roze, vinuri neacidulate, punci
de vin, vin slab alcoolizat, vin pentru gătit, vin
de fructe, vin de struguri, vin de căpșuni, vin
de mure, vin de prune, vin de yangmei, vinuri
cu alcool, vinuri de masă, vinuri de desert, vin
de orez galben, vin de Acanthopanax (Ogapiju),
băuturi pe bază de vin, băuturi care conțin vin
(șprițuri), vin de zmeură neagră (Bokbunjaju),
vinuri cu indicație geografică protejată, cocteiluri
preparate pe bază de vin, Piquette (băutură pe
bază de vin), băuturi aperitive pe bază de vin,
vinuri cu denumire de origine protejată, băutură
alcoolică pe bază de vin și fructe, vin tradițional
coreean de orez (makgeoli), vinuri japoneze din
struguri dulci conținând extracte de ginseng și
scoarță de cinchona.

───────

(210) M 2022 02365
(151) 04/04/2022
(732) UCENIC ELENA, STR.

PANDURILOR, NR. 14, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) CABINET IND. Greavu Doina
Mariana, STR. CONSTANTIN NOICA,
BL. 2, SC. B, ET. 1, AP. 21, JUD. SIBIU,
SIBIU, 550169, SIBIU, ROMANIA

(540)

Pan Medical

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 26.11.02; 26.01.03

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

10. Îmbrăcăminte, încălţăminte, măşti, bonete,
mânuși pentru uz chirurgical cearceafuri
chirurgicale, câmpuri operatorii sterile
chirurgicale, câmpuri pentru anestezie, aparate
de analiză şi diagnostic pentru uz medical,
aparate medicale pentru calmarea durerii,
instrumnete medicale care sunt introduse în
interiorul corpului uman, echipamnete pentru
deplasarea pacienţilor, echipamente pentru
exerciţii fizice, protetică şi implanturi artificiale,
materiale de sutură.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare servicii din clinică medicală, servicii
de publicitate comercială, administrare de
afaceri, asistenţă şi consultanţă în domeniul
serviciilor din clinici medicale.
41. Servicii de educație, consiliere educațională
sau de instruire, furnizarea de informaţii
în domeniul educaţiei, servicii educaţionale
furnizate de asistenţi pentru nevoi speciale,
organizare de colocvii, conferinţe, congrese, în
domeniul serviciilor în clinici medicale, servicii de
antrenament de fitness, organizare de competiții
în domeniul educaţional.
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42. Servicii de cercetare științifică în scopuri
medicale.
44. Asistenţă medicală, servicii de neonotologie,
servicii de pediatrie, servicii de fertilizare
în vitro, servicii de inseminare artificială,
servicii de aromaterapie, consiliere în domeniul
sănătăţii, consiliere medicală pentru persoane
cu dezabilităţi, servicii de medicină alternativă,
servicii de terapie logopedică, servicii de clinică
medicală, servicii medicale pentru igiena şi
frumusețe pentru oameni, consultanţă dietetică
şi pentru nutriţie.

───────

(210) M 2022 02366
(151) 11/04/2022
(732) FUNDAŢIA CIVITAS PENTRU

SOCIETATEA CIVILĂ CLUJ, STR.
G-RAL EREMIA GRIGORESCU,
NR. 77, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400304, CLUJ,
ROMANIA

(540)

FOOD HUBS BINE
FACI BINE MĂNÂNCI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.11; 27.05.17;
27.05.24; 07.01.09; 05.01.01; 26.11.02

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

29.
Pastă de ardei conservată, piure de mere, bacon
(slănină), fructe de pădure, conservate, fiertură /
bulion, unt, cremă de unt, mezeluri, brânză,
computuri, Compot de merișoare, smântână

32. Apă gazoasă, aperitive, nealcoolice, bere,
cidru, nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice,
băuturi energizante, sucuri de fructe/suc de
fructe, nectaruri de fructe, nealcoolice, must
de struguri, nefermentat, limonade, băuturi
non- alcoolice din fructe uscate, apă minerală
(băuturi), must, extracte de fructe nealcoolice,
șerbeturi(băuturi)/ sorbeturi(băuturi), băuturi
răcoritoare, siropuri pentru băuturi, ape de masă,
ape (băuturi).
33.
Băuturi alcoolice, cu excepția berii, băuturi
alcoolice care conțin fructe, băuturi distilate,

(produse lactate), lapte bătut, ouă, fileuri
de pește, pește, nu viu, icre de pește,
preparate, produse alimentare pe bază de pește,
carne uscată prin înghețare/carne liofilizată,
legume uscate prin înghețare/legume liofilizate,
fructe, conservate, coajă de fructe, chipsuri din
fructe, fructe congelate, fructe, la conservă,
castraveciori, şuncă, gemuri, chefir, untură, ulei
alimentar din semințe de in, pate de ficat/ pastă
de ficat, ficat, carne, carne, conservată, lapte,
băuturi din lapte, cu conținut predominant din
lapte, produse din lapte, ciuperci, conservate,
uleiuri alimentare, ceapă, conservată, mazăre,
conservată, murături, polen preparat ca produs
alimentar, porc, chipsuri de cartofi, chiftele din
cartofi, fulgi de cartofi, păsări de curte, nu vii,
pastă de fructe presate, lapte acru, stafide,
ulei de rapiță alimentar, cărnuri sărate, pește
sărat, varză murată, cârnați, semințe, preparate,
ulei de susan alimentar, preparate pentru supă,
boabe de soia, conservate, alimentare, lapte de
soia, ulei alimentar de floarea soarelui, semințe
de floarea soarelui, preparate, porumb dulce,
procesat, Tahini, Tofu, piure de tomate, suc de
tomate pentru gătit, pastă de tomate, burtă, trufe,
conservate, preparate pentru supa vegetală,
legume, conservate, legume, uscate, zer, frișcă,
Iaurt, legume, procesate, fructe, procesate, flori
comestibile, uscate.

30. Preparate aromatice alimentare, biscuiți/
fursecuri, pâine, hrișcă, procesată, bulgur, torturi/
prăjituri, preparate din cereale, batoane de
cereale,  ciocolată,  Chutney  (condiment), 
condimente,  crutoane, sosuri  pentru  salată, 
turtă  dulce,  miere, înghețată,  Ketchup  (sos), 
făină  nerafinată/făină, sosuri  pentru  carne, 
mușii,  muștar,  mâncăruri preparate  pe bază 
de tăiței, alimente pe bazăde ovăz, terci de 
ovăz, clătite sărate, paste,sos pentru paste, 
produse  de  patiserie,  pesto, Quiche  (tartă), 
pesmeți,  griș,  dulciuri,  tarte,  ceai, băuturi  pe 
bază de ceai, oțet.
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esențe alcoolice, extracte alcoolice, extracte din
fructe, alcoolice, spirtoase (băuturi), vin.
43. Servicii de cafenea, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare și băuturi, servicii de
restaurant, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar).

───────

(210) M 2022 02367
(151) 04/04/2022
(732) STYL S.R.L., STR. MATEI

BASARAB NR. 4B, JUD. VÂLCEA,
RÂMNICU VÂLCEA, VALCEA,
ROMANIA

(740) INTELECTUAL TRADEMARKS
S.R.L., STR. NICOLAE LABIȘ NR.15A,
BL. 2, AP.13, CĂSUȚA POȘTALĂ 640,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

G CITYGOLD

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bijuterii, servicii de comert cu
amanuntul in legatura cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii de modă, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la genți
de mână, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ceasuri
inteligente, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse de toaletă, servicii de vânzare

cu ridicata în legătură cu preparate pentru
parfumare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminte.
36. Schimb valutar, servicii valutare, piața
valutară, schimb valutar virtual, servicii valutare
virtuale, agenții de schimb valutar, birouri de
schimb valutar, servicii de schimb valutar,
servicii de tranzacții și schimb valutar, servicii
de informare valutară, furnizare de cotații
valutare, previzionarea cursurilor de schimb
valutar, schimb valutar și transfer monetar,
servicii de transfer valutar virtual, servicii ale
agențiilor de schimb valutar, schimb valutar
online în timp real, servicii de consiliere
pentru schimb valutar, cotații ale cursului de
schimb valutar, servicii ale caselor de schimb
valutar, tranzacții financiare privind swap-ul
valutar, tranzacții în numerar și de schimb
valutar, realizarea de tranzacții valutare pentru
alte persoane, servicii financiare computerizate
privind tranzacțiile de schimb valutar, furnizare
de informații privind rata de schimb valutar,
emisiune de cecuri de călătorie și cupoane
valutare, informații financiare cu privire la
cursurile de schimb valutar, furnizare de protecție
financiară contra riscurilor de schimb valutar,
furnizare de informații referitoare la tranzacții
de schimb valutar, servicii de baze de date
financiare referitoare la schimburile valutare,
servicii financiare, monetare și bancare, servicii
de tranzacționare de mărfuri și titluri de valoare,
servicii de investiții, tranzacții și transferuri
financiare, servicii de plată, servicii de împrumut,
de credit și leasing financiar, acordare de
credite temporare, acordare de finanțare pentru
închirieri cu opțiune de cumpărare, acordare de
împrumuturi garantate, acordare de împrumuturi
cu garanție, acordare de împrumuturi garantate
cu efecte de comerț, acordarea de garanții
financiare pentru bunurile imobiliare, brokeraj
cu garanții reale imobiliare, consultanță privind
acordarea de împrumuturi, consiliere pentru
împrumuturi, brokeraj de credite, agenții
de credit, brokeraj cu ipoteci comerciale,
administrare de acorduri financiare, acordări de
împrumuturi, emisiune de garanții, emisiune de
obligațiuni, finanțare de credite în rate, finanțare
de împrumuturi garantate, finanțare garantată
financiar, finanțare prin credit, gestionare de
împrumuturi garantate, garanții referitoare la
împrumuturi, garanții financiare (servicii de
cauțiune), împrumuturi (finanțare), împrumuturi
garantate, împrumuturi comerciale, împrumuturi
corporative, finanțarea împrumuturilor, servicii
de împrumut, gestionare de împrumuturi,
intermediere de împrumuturi, împrumuturi în
rate, servicii de împrumut comercial, servicii

(591) Culori revendicate: negru, auriu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de împrumut reînnoibile, servicii de împrumuturi
imobiliare, servicii de împrumuturi financiare,
servicii de împrumuturi ipotecare, finanțare
pentru împrumuturi personale, intermedierea
vânzării de împrumuturi, consultanță financiară
privind împrumuturile, servicii de credit și de
împrumut, acordare de împrumuturi pentru
consum, servicii de împrumuturi de bani,
acordare de împrumuturi contra garanții, servicii
de împrumut și de credit, intermediere de
împrumuturi pe bază de garanții, servicii de
împrumut financiar în scopuri personale, servicii
de consiliere referitoare la servicii de împrumut,
oferirea posibilităților pentru împrumuturi și
credite, împrumuturi ipotecare și servicii de
finanțare, gestionare și acordare de împrumuturi
garantate, împrumuturi financiare pe bază de
garanții, împrumuturi garantate cu titluri de
valoare, servicii financiare privind acordarea de
împrumuturi. transfer de bani, servicii de transfer
de bani, servicii de transfer de bani la nivel
national, servicii de transfer de bani cu ajutorul
cardurilor bancare, servicii de transfer de bani
(plăți) prin sistem telegrafic.

───────

(210) M 2022 02368
(151) 04/04/2022
(732) UNIVERSITATEA PENTRU

STIINTELE VIETII ION IONESCU
DE LA BRAD, ALEEA M.
SADOVEANU NR. 3, JUD. IAȘI,
IAȘI, 700490, IAȘI, ROMANIA

(540)

D DOCENT

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 24.01.03; 24.01.05

clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(591) Culori revendicate: auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 02370
(151) 04/04/2022
(732) COMPASS WORKS S.R.L., BD.

FRĂȚIEI NR. 22, SC. A, ET. 1, AP.
5, JUD. HARGHITA, MIERCUREA
CIUC, 530172, HARGHITA,
ROMANIA

(740) HARCOV API S.R.L., STR. NICOLAE
IORGA, BL. 10E, SC. B, AP. 9, JUD.
COVASNA, SFÂNTU GHEORGHE,
520089, COVASNA, ROMANIA

(540)

DUNAKAVICS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Bomboane, bomboane (dulciuri), bomboane
umplute, bomboane (dropsuri), drajeuri (produse
de cofetărie nemedicinale), drajeuri romboidale
(cofetărie), drajeuri dulci (nemedicinale),
bomboane preparate din zahăr, arahide
crocante, produse de cofetărie pe bază de
arahide.

───────

(210) M 2022 02371
(151) 04/04/2022
(732) FUNDATIA ANDREI MURESANU,

STR. HOREA NR. 48, CAM.3, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400275,
CLUJ, ROMANIA

(540)

AMDAC

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01; 26.11.08; 26.05.04

clase:
6. Piese turnate şi forjate pentru autovehicule,
metale comune şi aliaje ale acestora, materiale
metalice pentru structuri şi construcţii, construcţii
metalice transportabile, cabluri şi fire neelectrice
din metal comun, ţevi şi tuburi metalice, sarme,
tevi, bare din aluminiu, ferestre metalice, cabine
metalice insonorizate, transportabile, dispozitive
de blocare a roţilor (blocatoare), rezervoare
metalice, plăci metalice pentru construcţii,
material metalic pentru calea ferată.
7. Masini-unelte: instalatii de vopsire si
transport, dispozitive de prelucrat metale prin
deformare plastica, ca de exemplu stante
si matrite, mototare hidraulice, motoare cu
aer comprimat, masini cu aer comprimat,
elemente de comanda pneumatica pentru
masini, motoare, dinamuri, aparate de producere
a aerului ca parti componente ale masinilor,
condensatoare de aer, generatoare de curent,
generatoare de electricitate, componente de
toate tipurile pentru motoare, respectiv:
butoane de pornire, tobe de evacuare, cilindri
pentru motoare, senile de cauciuc care sunt
componente ale masinilor de constructii miniere,
agricole si alte masini de mare tonaj pe senile,
vehicule speciale sau aparate cu roti care nu sunt
utilizate in scopuri de transport respectiv: masini
de maturat cu auto-propulsie.
9. Baterii electrice pentru autovehicule,
acumulatori electrici pentru autovehicule,
invertoare, contoare de distanta parcursa
pentru autovehicule, cutii pentru baterii electrice
si pentru acumulatori electrici, incarcatoare
pentru baterii electrice, cabluri electrice,
instrumente de măsurare marimi electrice si
neelectrice, contoare de distanţă parcursă
pentru vehicule/înregistratoare de kilometraj
pentru vehicule, sisteme de navigaţie pentru
vehicule, manometre lămpi de semnalizare,
transformatoare (electricitate), vehicule de
pompieri, aparate şi instrumente ştiinţifice,
de cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea
sau controlul distribuţiei sau utilizării
energiei electrice, aparate şi instrumente
pentru înregistrarea, transmiterea, stocarea,
reproducerea sau procesarea sunetului, imaginii

(591) Culori revendicate: roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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sau datelor, suporturi de date stocate
sau descărcabile, software pentru computere,
suporturi de stocare digitale sau analog,
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise, case de marcat, dispozitive de
calculat, computere şi dispozitive periferice
pentru computere, dispozitive pentru stingerea
incendiilor, celule fotovoltaice, lămpi de
semnalizare.

42. Asistenta tehnica si servicii ingineresti,
servicii stiintifice si tehnologice, precum
si de cercetare si proiectare in legatura
cu acestea, proiectare industriala, analize
industriale, servicii de cercetare industriala
si design industrial, servicii de control si
autentificare a calitatii, proiectarea si dezvoltarea
de componente hardware si software ale
calculatorului, servicii ale inginerilor si oamenilor
de stiinta care efectueaza evaluari, estimari,
cercetari si rapoarte in domeniile stiintifice si
tehnologice, inclusiv consultanta tehnologica,
inspectii tehnice auto pentru vehicule, audit
energetic, cercetarea si dezvoltarea de produse
noi pentru terti, testarea materialelor.

───────

(210) M 2022 02373
(151) 04/04/2022
(732) CARMANGERIA GODAC

SRL, STR. REPUBLICII NR.
93 B, JUDETUL ILFOV, SAT
DRAGOMIREȘTI-DEAL, COMUNA
DRAGOMIRESTI-VALE, ILFOV,
ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
ELOCINTEI NR. 8, SECTOR 1,
BUCURESTI, 113311, ROMANIA

(540)

LIMBA SOACREI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, produse și preparate din carne,
mezeluri și extracte din carne.

───────

12. Autocamioane,  autotractoare, auto- 
basculante,  autoşasiuri  pentru  basculante,
autoşasiuri pentru suprastructuri specializate,
autobuze  şi  autoşasiuri  pentru  autobuze,
troleibuze, autoutilitare, remorci, semiremorci,
autocisterne,  autocomunale,  autofrigorifice,
autoateliere, autospeciale, motoare, transmisii
şi piese de schimb pentru: autocamioane,
autotractoare, autobasculante ,autoşasiuri
pentru basculante, autoşasiuri pentru
suprastructuri specializate, autobuze şi
autoşasiuri pentru autobuze, troleibuze,
autoutilitare, remorci, semiremorci, autocisterne,
autocomunale, autofrigorifice, autoateliere,
autospeciale, motoare si transmisii, motoare
electrice, motoare pentru vehiculele terestre,
vehicule şi aparate pentru transportul
persoanelor sau bunurilor pe uscat, în aer
sau pe apă si apă piese de schimb destinate
înlocuirii pieselor uzate si/sau degradate
pentru motoarele electrice, pentru motoarele
care echipează vehiculele terestre, vehiculele
și aparatele pentru destinate transportului
persoanelor sau bunurilor pe uscat, în aer sau pe
apă, cuplaje şi componente de transmisie pentru
vehiculele terestre, vehicule cu pernă de aer,
vehicule cu comandă de la distanţă, altele decât
jucăriile, componente ale vehiculelor, respectiv:
bare de protecţie, parbrize, volane,anvelope
pentru roţile de vehicule, precum şi benzile de
rulare pentru vehicule.
35. Publicitate şi afaceri, servicii de comert,
servicii de agenții de import-export, organizare
de expoziţii în scop comercial sau publicitar,
organizare de târguri cu scop comercial sau
publicitar, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a produselor enumerate in clasele
6,  7,  9,  12  (cu  excepţia  transportului 
acestora),  permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil  aceste bunuri, 
astfel de  servicii  pot  fi  furnizate  prin 
intermediul magazinelor  de  vânzare  cu 
amănuntul,  al punctelor  de vânzare cu ridicata, 
prin intermediul automatelor pentru vânzarea 
de produse, alcataloagelor cu comandă prin 
poştă  sau prin  mijloace  electronice,  de 
exemplu   prin  intermediul  site-urilor web sau
al    emisiunilor  de  tip  teleshopping,  servicii
 

care  constau  în  înregistrarea,  transcrierea, 
compunerea, compilarea  sau  sistematizarea 
comunicărilor şi înregistrărilor scrise, precum 
şi  compilarea datelor  matematice  sau 
statistice, servicii aleagenţiilor de publicitate 
şi  servicii  precum distribuirea  de  prospecte, 
direct  sau  prin  poştă, sau  distribuirea  de 
eşantioane,  servicii  de cercetare  cum  ar  fi 
cercetare  pentru  afaceri comerciale, 
cercetare  de  piata,  servicii  de gestionare  a 
fisierelor informatice.
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(210) M 2022 02375
(151) 04/04/2022
(732) CARMANGERIA GODAC

SRL, STR. REPUBLICII NR.
93 B, JUDETUL ILFOV, SAT
DRAGOMIREȘTI-DEAL, COMUNA
DRAGOMIRESTI-VALE, ILFOV,
ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
ELOCINTEI NR. 8, SECTOR 1,
BUCURESTI, 113311, ROMANIA

(540)

CUREAUA BARBIERULUI

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

29. Carne, produse și preparate din carne,
mezeluri și extracte din carne.

───────

(210) M 2022 02378
(151) 04/04/2022
(732) FRK CONCEPT SERVICES

S.R.L., STR. STIRBEI VODA,
NR.154, BL.26A, SC.A, ET.4,
AP.16, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
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)

HA HELP AUTO

(531) Clasificare Viena:
27.07.01; 27.07.17; 26.04.01

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

39. Transport, tractare de vehicule, tractare
cu autovehicule, servicii de tractare vehicule,
asistență în caz de avariere a vehiculelor
(tractare), asistență pentru vehicule cu motor,
servicii de asistență rutieră (transport).

───────
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(210) M 2022 02379
(151) 04/04/2022
(732) CĂTĂLIN LĂSCUȚ, ȘOS.

NORDULUI, NR. 82-92, AP.
81, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

THE DONUM

(531) Clasificare Viena:
27.05.02; 27.05.17; 27.05.19; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.08

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

16. Panouri publicitare din hârtie sau carton,
albume, calendare, felicitări (tipărite), broșuri,
fotografii (tipărite), cărţi poştale, postere,
abţibilduri (papetărie), bancnote suvenir.
35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
ı̂nchirierea spaţiului publicitar, publicitate
prin poştă, postarea de afişe publicitare,
managementul afacerilor cu privire la artişti,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, organizarea de
expoziţii ı̂n scopuri comerciale sau publicitare,
căutarea de sponsorizări, marketing cu public
ţintă, promovarea produselor prin intermediul
influencerilor, marketing prin influenceri,
coordonarea promovării evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile.
36. Evaluarea financiară a operelor de artă,
transferul electronic de fonduri, evaluare
financiară a activelor de proprietate intelectuală,
organizarea colectelor monetare, emiterea
de cecuri-cadou, servicii filantropice privind
donațiile financiare, servicii de binefacere în

domeniul donațiilor monetare, coordonarea
evenimentelor de strângere de fonduri caritabile,
coordonarea activităților de strângere de fonduri
caritabile, servicii de strângere de fonduri în
scopuri caritabile prin organizarea și realizarea
de gale.
41. Organizarea şi susţinerea conferinţelor,
producţii de film, altele decât filmele
publicitare, furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, organizarea de expoziţii ı̂n
scopuri culturale sau educaţionale, fotografie,
servicii de biblioteci multimedia (mediateci).
45. Managementul drepturilor de autor.

───────

(210) M 2022 02380
(151) 04/04/2022
(732) REEA SRL, PIAȚA REPUBLICII,

NR. 41, JUDEȚ MUREȘ, TÂRGU
MUREȘ, 540110, MUREȘ,
ROMANIA

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI, NR. 63, SECTOR 1,
SECTOR 1, 013322, ROMANIA

(540)

mysign

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 26.04.05;
26.03.01; 29.01.05; 29.01.06

clase:
9. Programe pentru calculator înregistrate sau
descărcabile, programe și produse informatice
(aplicații software) descărcabile, produse
(programe software) și aplicații destinate
transmiterii fișierelor prin poșta electronică
și criptării și atestării semnăturii electronice,
expedierii şi recepţiei documentelor cu regim de
semnătură electronică, software de calculator,
inregistrat sau desc software destinat utilizării cu

(591) Culori revendicate: galben (Pantone
0131c), portocaliu (Pantone 142c),
negru (Pantone 539c)

(591) Culori revendicate: alb, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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sa în legătură cu verificarea sau autentificarea
datelor, software destinat utilizării la facilitarea
alocării unei semnături electronice legată legal
de un document sau fișier pentru comunicarea
printr-o rețea globală de calculatoare, software
destinat utilizării de către furnizorii de
servicii pentru facilitarea verificării datelor
electronice printr-o rețea globală de calculatoare,
software pentru semnătura electronică, software
pentru semnarea electronică a tranzacţiilor
electronice sau online, software pentru
semnarea electronică a documentelor, software
pentru generarea, obținerea, administrarea,
înregistrarea, stocarea, prelucrarea și
vizualizarea semnăturii electronice și datei
semnăturii electronice, software destinat utilizării
cu servicii de gestionare a documentelor
informatice, software destinat utilizării cu
servicii de administrare și indexare a
înregistrărilor, software destinat utilizării cu
stocarea documentelor electronice securizate,
pentru alte persoane, software destinat utilizării
cu prestarea de servicii printr-o rețea globală
de calculatoare, pentru alte persoane, pentru
alocarea semnăturii electronice legate legal
pe un document sau fișier, software pentru
transmisia datelor, informațiilor, documentelor
și mesajelor, software care permit utilizatorilor
să realizeze comerț electronic printr-o rețea
globală de calculatoare, aplicaţie software
de calculator pentru telefoane/dispozitive
mobile, si anume, software destinat utilizării
la transmisia documentelor şi mesajelor
electronice şi la autentificarea utilizatorului,
software pentru comerţul electronic care
permite utilizatorilor să execute tranzacţii
comerciale electronice prin intermediul unei
reţele informatice globale, software pentru
aplicații de calculator pentru telefoane mobile
și dispozitive, și anume software destinat
utilizării la pregătirea, trimiterea și urmărirea
documentelor electronice pentru semnătură și
plată digitală, software de calculator pentru
comerț electronic care permite utilizatorilor să
strângă plățile asociate cu tranzacții electronice
de afaceri, echipamente pentru dezvoltare de
software, software de calculator și software
de aplicații mobile cu inteligență artificială,
aplicaţii software de calculator descărcabile în
special pentru emiterea unui certificat digital,
aplicaţii descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, aplicaţii mobile descărcabile
pentru gestionarea de date, informaţii şi pentru
transmiterea de informaţii, dispozitive și suporturi
pentru stocarea de date, programe de stocare de
date, suporturi de date electronice, software de
calculator pentru autorizarea accesului la baze

de date, software de aplicații pentru calculatoare
personale pentru gestionarea sistemelor de
control al documentelor.
35. Gestiunea fişierelor informatice, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
consiliere în organizarea şi conducerea
afacerilor, consiliere în probleme de personal,
relaţii publice, activităţi publicitare, organizare
de expoziţii cu caracter comercial şi publicitar,
prezentare de produse, echipamente, servicii,
în expoziţii: activităţi de birou, managementul
comenzilor, prelucrarea electronică a datelor,
mesajelor, documentelor, de programe de
calculator și comenzilor, compilarea informațiilor
în fișiere electronice, compilarea informațiilor în
baze de date informatice, compilare de informații
în registre computerizate, servicii comerciale,
şi anume servicii care constau în înregistrarea,
colectarea, transcrierea, compilarea, executarea
şi sistematizarea de comunicaţii şi date scrise,
căutare de informații în fișiere informatice, pentru
terți, servicii de prelucrare și verificare a datelor.
38. Livrare electronică de documente şi fişiere,
mesaje electronice, acces, distribuire și furnizare
de documente în format electronic prin metode
fără fir, transmisie on-line de documente prin
intermediul unei reţele globale de calculatoare,
primirea și livrare de documente și de alte
date prin transmisie electronică, distribuire
de documente online printr-o reţea globală
de calculatoare, servicii de transfer de date
electronice, transfer de date securizat prin
rețele de calculatoare, furnizare de tranzacţii
online sigure şi/sau de transfer sigur de date
prin mijloace electronice, servicii de schimb
de documente şi de informaţii, accesul la
o platformă pentru schimbul şi reproducerea
datelor în domeniul securizării schimbului de
documente digitale şi transmisiei de date şi
informaţii, transmitere de comunicaţii codificate,
transmisie și livrare electronică criptată a datelor,
furnizarea accesului la date sau documente
stocate în format electronic în fişiere centrale
pentru consultare de la distanţă, transmiterea
documentelor online printr-o reţea globală
de calculatoare, servicii de telecomunicaţii,
închirierea timpului de acces la reţelele globale
de calculatoare, închirierea de timp de acces la
un server de baze de date, furnizarea accesului
la rețele de comunicații electronice și la baze de
date electronice.
42. Servicii de emitere a certificatelor pentru
semnătura electronică, prestarea de servicii
privind semnătura electronică, servicii destinate
criptării și identificării, verificării, confirmării
și autentificării datelor, mesajelor, imaginilor
și atestării semnăturilor electronice, servicii
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de control de calitate și de conformitate a
transmisiilor de date, elaborarea programelor
pentru calculator, cercetare și dezvoltare de
noi produse it, reconstituirea bazelor de
date, consultanță în materie de securitate în
tehnologia informației - it security, proiectare
şi implementare de soluţii de securitate în
tehnologia informaţiei - it security, servicii de
stocare electronică pentru arhivare de date
electronice, servicii de software ca serviciu
(saas) cu software pentru servicii de verificare
a datelor electronice, software ca serviciu
(saas), servicii de software ca serviciu (saas)
cu software pentru emiterea semnăturilor
electronice legate legal pentru documente și
fișiere, printr-o rețea globală de calculatoare,
furnizarea de servicii de înregistrări transferabile
pentru identificarea proprietarilor de documente
sau bunuri, servicii de software ca serviciu (saas)
pentru furnizarea de servicii de gestionare a
datelor electronice, servicii de conversie fizică de
pe un suport digital pe altul, servicii it, servicii
informatice referitoare la conversia datelor,
documentelor sau informațiilor, digitalizare și
stocare electronică de imagini, date și text
din documente pe alte suporturi media
lizibile pe calculator, servicii de autorizare a
semnăturii electronice, servicii de autorizare
a semnăturii digitale, servicii informatice în
legătură cu servicii de verificare și autorizare
a semnăturii electronice, servicii informatice
în legătură cu servicii de verificare și
autorizare a semnăturii digitale, furnizarea
unui site web cu software nedescărcabil,
furnizarea de software sau servicii online
pentru semnarea documentelor electronice,
furnizarea de software sau servicii online
pentru generarea, obținerea, administrarea,
înregistrarea, stocarea, prelucrarea și
vizualizarea semnăturii electronice și datelor
semnăturii electronice, emiterea certificatelor
de semnătură digitală codificată, servicii
de cifrare si decifrare a datelor, creare
și dezvoltare de hardware si software de
calculator pentru atestarea și verificarea
online a utilizatorilor de internet, creare,
proiectare și întreținere de programe de
calculator electronice, consultanță și asistență în
domeniul platformelor de gestionare a identității
(software de calculator, programe de calculator),
concepere, cercetare şi dezvoltare de programe
şi de software pentru identificarea electronică,
proiectare, instalare, furnizare, întreținere și
actualizare de programe de calculator și
software, stocarea electronică a datelor, stocare
electronică de fişiere şi documente pentru terţi,
stocare electronică securizată de fișiere și

documente pentru terți, menținerea securității
și furnizarea accesului controlat la fișiere și
documente stocate electronic, furnizarea unui
site web cu software nedescărcabil destinat
utilizării la verificarea datelor electronice și
tranzacțiilor digitale securizate printr-o rețea
de calculatoare globală, furnizarea unui site
web cu tehnologie care permite utilizatorilor să
încarce, să autentifice electronic, să stocheze
și să distribuie securizat un document sau
fișier printr-o rețea de calculatoare globală,
furnizarea de servicii de aplicaţii, furnizor de
servicii de aplicații care oferă software de
interfețe pentru programarea aplicațiilor pentru
trimiterea solicitărilor de semnături electronice,
completarea contractelor, deschiderea de
conturi, confirmarea livrărilor, completarea
formularelor de angajare, semnarea electronică
a documentelor, automatizarea formularelor și
datelor din câmpurile formularelor, urmărirea
documentelor în timp real, direcționarea și
controlul fluxului de documente, configurarea
notificărilor de pe platforme, descărcarea
documentelor sigilate digital și aplicarea
autentificării mai multor factori, furnizarea
unui site web cu software de calculator
nedescărcabil cu inteligență artificială, servicii
de semnături electronice sau digitale securizate
și îmbunătățite, servicii de software ca serviciu
(saas) care oferă servicii de verificare a
semnăturilor electronice, servicii de software
ca serviciu (saas) care oferă servicii de
verificare a semnăturilor digitale, autentificare
online a semnăturilor digitale electronice ale
utilizatorului, în comerțul electronic, consultanță
privind securitatea electronică și informatică,
monitorizarea sistemelor de calculatoare, în
scopuri de securitate, care permit accesul
electronic la servere și la administrarea
drepturilor, servicii de supraveghere a accesului
electronic la servere precum şi a drepturilor de
administrare.

───────
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(210) M 2022 02382
(151) 04/04/2022
(732) ELENA-NARCISA MARGARIT,

STR. COSTACHE MARINESCU
NR. 21, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
SC. A, ETAJ 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SPS STOMA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aplicații software pentru calculator,
descărcabile, software pentru aplicații web
și servere, software de calculator pentru
controlul și gestionarea accesului la aplicațiile
serverului, software de aplicații pentru
calculatoare personale pentru sistemele de
control al documentelor, aplicații descărcabile
de birou și de întreprindere, programe
pentru calculatoare descărcabile, programe
de calculator, descărcabile, programe pentru
prelucrarea datelor descărcabile , programe
de stocare de date descărcabile, programe
informatice utilitare pentru gestionarea fișierelor
descărcabile, programe informatice pentru
administrarea bazelor de date descărcabile,
programe de calculator pentru accesarea,
rasfoirea si cautarea in bazele de date online
descărcabile, programe de calculator pentru
aspecte financiare descărcabile, programe
de calculator pentru gestiunea proiectelor
descărcabile, programe înregistrate de operare
pe calculator descărcabile, software pentru
administrarea de date și fișiere și pentru baze de
date, software informatic pentru administrarea
rețelelor de calculatoare locale, software pentru
contracte inteligente.

───────

(210) M 2022 02383
(151) 04/04/2022
(732) LAURA CHINDRIS, STR. VENUS

NR. 35, CORP A, SC. B, ET. 3, AP.
17, JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

REVIVE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Întocmire de rapoarte cu privire la aspecte
legate de îngrijirea sănătății.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, asistență sanitară în legătură cu
exercițiile terapeutice, consultanță în nutriție,
consultanță în domeniul nutriției și al dietelor,
consultanță legată de nutriție, consiliere și
consultanță legate de stilul de viață în scop
medical, consiliere în materie de sănătate,
consiliere legată de nutriție, consiliere cu
privire la diete și nutriție, consultanță privind
îngrijirea sănătății, consultanță profesională în
materie de nutriție, consultanță profesională în
materie de sănătate, consultanță profesională
în materie de îngrijire a sănătății, evaluarea
controlului greutății, evaluarea riscului asupra
sănătăţii, fizioterapie, furnizare de informatii
referitoare la sanatate, furnizare de informații
despre consiliere în domeniul dieteticii și
alimentației, furnizare de informații despre
suplimente dietetice și nutritive, furnizare de
informații despre suplimente dietetice și nutriție,
furnizare de informații nutriționale despre
alimente, furnizare de informații referitoare la
nutriție, furnizare de informații în materie de
sănătate, furnizare de servicii privind programe
de pierdere în greutate, masaj, masaj al
țesuturilor adânci, planificare și supraveghere a
dietei pentru scăderea în greutate, planificare și
supraveghere în materie de regimuri alimentare,
servicii consultative în domeniul dieteticii, servicii
consultative privind pierderea în greutate,
servicii consultative privind controlul greutății,
planificare de programe de scădere în greutate
(servicii medicale), reabilitare fizică, servicii de
consiliere pentru pierderea în greutate, servicii
de consiliere medicală în materie de dietă,
servicii de clinici medicale și de sănătate, servicii
de dietetică, servicii de consiliere referitoare la
diete, servicii de consiliere și consultanță în
domeniul nutriției, servicii de consultanță legate
de nutriție, servicii de consultanță referitoare
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la îngrijirea sănătății, servicii de consultanță
în vederea pierderii în greutate, servicii de
consultare în legătură cu masajul, servicii de
evaluare a sănătăţii, servicii de fizioterapie,
servicii de gestionare a greutății, servicii de
informare și consiliere cu privire la sănătate,
servicii de planificare de regimuri de slăbit
(servicii medicale), servicii de terapie, servicii
medicale, servicii medicale și de sănătate,
servicii pentru planificarea programelor de
scădere în greutate, servicii medicale pentru
scăderea în greutate, teste de condiție fizică,
supervizare de programe de pierdere în
greutate, tratamente pentru controlul greutății,
tratamente terapeutice pentru corp, tratamente
terapeutice pentru față, analiză cosmetică,
aplicare de produse cosmetice pe corp, aplicarea
produselor cosmetice pe față, consiliere cu
privire la produse cosmetice, consiliere în
domeniul înfrumusețării, consultanță cu privire la
frumusețe, consultanță în domeniul cosmeticii,
consultanță în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții, consultanță în materie de frumusețe,
electroliză cosmetică, electroliză efectuată în
scopuri cosmetice, eliminarea celulitei, epilat cu
ceară, furnizare de informații despre servicii ale
saloanelor de frumusețe, furnizare de informații
în materie de frumusețe, îngrijire cosmetică
pentru persoane, saloane de îngrijire a pielii,
servicii cosmetice de îngrijire corporală, servicii
cu laser pentru întinerirea pielii, servicii de
consultanță cu privire la epilarea corporală,
servicii de consultanță cu privire la tratamentele
de înfrumusețare, servicii de consultanță cu
privire la îngrijirea pielii, servicii de consultanță
în domeniul cosmetic, servicii de consultanță
în materie de îngrijire a frumuseții, servicii
de consultanță în domeniul îngrijirii frumuseții,
servicii de cosmetică, servicii de epilare, servicii
de epilare corporală cu ceară pentru persoane,
servicii de epilare cu laser, servicii de frumusețe
oferite de un centru spa, servicii de îndepărtare
permanentă și reducere a părului, servicii de
îngrijire a frumuseții, servicii de întindere a
pielii cu laser, servicii de saună, servicii de
tratament pentru celulită, servicii de tratament
pentru îngrijirea tenului, servicii de tratamente
cosmetice pentru față și pentru corp, servicii
de tratamente de slăbire, servicii de tratare
a celulitei, servicii furnizate de saloane de
slăbire, servicii pentru îngrijirea feței, servicii
pentru îngrijirea pielii, servicii personale de
epilare, servicii personale terapeutice referitoare
la topirea grăsimii, servicii personale terapeutice
referitoare la îmbunătățirea circulației sangvine,
servicii personale terapeutice referitoare la
îndepărtarea celulitei, tratamente cosmetice

pentru ten, tratamente cosmetice pentru corp,
tratamente cosmetice de umplere prin injecție,
tratament cosmetic cu laser pentru îndepărtarea
părului nedorit, tratament cosmetic cu laser
pentru varicozități, tratament cosmetic cu laser
pentru piele, tratament cosmetic.

───────

(210) M 2022 02384
(151) 04/04/2022
(732) TRUȘCĂ I. MIRCEA - CABINET

AVOCAT, STR. 22 DECEMBRIE
1989, BL. 25, SC. 1, ET. P, AP. 1,
JUDEȚ GORJ, TÎRGU JIU, GORJ,
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)

Viitorul

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
26.11.13

clase:
39. Transport, transport terestru, transport
rutier, organizarea transportului, organizarea
transportării, transport și depozitare, servicii
de transport, transport de marfă, logistică
de transport, depozitarea mărfurilor, servicii
de depozitare, transport de bunuri, transport
de mărfuri, transport cu camionul, transport
rutier de mărfuri, servicii de transport rutier,
organizarea transportului de mărfuri, ambalarea
și depozitarea mărfurilor, organizarea de
călătorii, servicii de distribuție, distribuție
(transport) de mărfuri pe șosea, servicii
de distribuție de mărfuri paletizate, transport
cu vehicule grele de marfă, transportul

(591) Culori revendicate: albastru, roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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containerelor de marfă cu camionul, servicii
specifice agențiilor de transport de marfă,
transportul pasagerilor, transport de călători,
transport terestru de călători, transport rutier
de călători, transport securizat, transport prin
curier, servicii de curierat, servicii de curierat
(mărfuri), livrare de mărfuri prin curier, livrare de
colete prin curier, livrare de corespondență prin
curier, servicii poștale și de curierat (transport),
servicii de transport cu autocarul, transport de
pasageri cu autocarul, organizare de călătorii în
străinătate, organizare de transport și călătorii,
transport aerian, servicii de transport aerian,
transportul călătorilor pe cale aeriană, servicii de
rezervare pentru transport aerian, rezervare de
locuri pentru transport aerian, transport terestru
de pasageri, organizarea transportului terestru,
maritim și aerian, organizarea serviciilor de
transport terestru, maritim și aerian, transport
aerian de marfă, servicii de transport de marfă.

───────

(210) M 2022 02385
(151) 04/04/2022
(732) AUTO SCHUNN SRL, CALEA

RADNEI NR. 247, JUD. ARAD,
ARAD, 310316, ARAD, ROMANIA

(540)

EXCLUSIVE CARS SCHUNN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat.
37. Servicii de reparații.

───────

(210) M 2022 02386
(151) 04/04/2022
(732) EUROPACKING AMBALAJE

S.R.L., STR. PAVEL CEAMUR NR.
4, TARLAUA 19/10, PARCELA 7,
LOT 1, C1-HALĂ DEPOZITARE CU
SPAȚII BIROURI CU REGIM DE
ÎNĂLȚIME P+1E, JUDEȚ ILFOV,
POPEȘTI LEORDENI, 77160,
ILFOV, ROMANIA

(540)

ARTENOVA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Chiuvete.

───────

(210) M 2022 02388
(151) 04/04/2022
(732) AKZO NOBEL COATINGS

INTERNATIONAL B.V., CHRISTIAN
NEEFESTRAAT 2, 1077 WW,
AMSTERDAM, TARILE DE JOS

(740) ROMINVENT S.A. , STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ETAJ 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011882, ROMANIA

(540)

Intelligent Particles

(531) Clasificare Viena:
24.01.05; 27.05.01; 29.01.14

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

2. Vopsele, materiale de acoperire, vernisuri,
lacuri, diluanți, substanțe colorante/coloranți
toți fiind aditivi pentru vopsele, materiale de
acoperire, vernisuri sau lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii și a deteriorării lemnului,
preparate de amorsare (sub formă de vopsele),
baițuri pentru lemn.

───────

(210) M 2022 02389
(151) 04/04/2022
(732) LOOLI EKA SHOP S.R.L., STR.

DOLJULUI NR. 1B, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

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

(540)

rendez-vous

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.15; 19.07.25;
11.03.02; 11.03.04; 19.01.04; 29.01.12

clase:
35. Servicii de promovare și publicitate și
consultanță în domeniu, consultanță privind
organizarea afacerilor, inclusiv asistență și
consultanță în legătură cu înființarea de
servicii cu amănuntul și cu ridicata, procesarea
administrativă a comenzilor, regruparea
produselor alimentare și de consum (cu

excepția transportului) pentru terți, pentru a
facilita examinarea și achiziționarea acestora
de către consumatori, servicii de vânzare cu
amănuntul legate de produse alimentare și de
consum, servicii de vanzare cu amanuntul legate
de bauturi alcoolice, bauturi non-alcoolice si
produse care contin tutun, strângerea la un
loc, în folosul terților, a unei game variate de
bunuri, precum produsele alimentare, bauturile
alcoolice, bauturile non-alcoolice si produse care
contin tutun, derivate ale acestora, (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri.
43. Restaurante, asigurarea de hrană și băuturi,
servicii de restaurant (alimente), bar, cafenea
și catering, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servire de alimente și băuturi, servicii
de alimentaţie publică (cu privire la alimente,
băutură şi hrană), servicii de restaurant fast food,
servicii de cafe-restaurant şi cafenele, punerea
la dispoziţie a alimentelor, băuturii, hranei şi
snacks-urilor, servicii de bar, servicii de bistro,
cafe-restaurant, cafenele, cantine, servicii de
catering, servicii aferente cocktail-urilor incluse
în această clasă, servicii de fast food, servicii
de preparare a alimentelor, băuturii şi hranei,
servicii în legătură cu alte stabilimente incluse
în aceasta, servicii de restaurant, servicii oferite
de restaurante, servicii de snack baruri, servicii
la pachet (takeaway/takeout), servicii la pachet
pentru alimente şi băutură, servicii oferite de
ceainărie, servicii oferite de cramă-restaurant,
combinaţii între cele de mai sus, servicii de
consultanţă, rezervări şi informaţii cu privire la
cele de mai sus incluse în această clasă.

───────

(591) Culori revendicate: roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 02390
(151) 04/04/2022
(732) POINT PUBLIC AFFAIRS SRL,

STR. ANTON PANN NR.21,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 030795,
ROMANIA

(540)

Think HEALTH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 26.15.09

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, consultanta în organizarea și
managementul afacerilor, servicii de marketing,
servicii de consultanță privind relațiile publice,
servicii de publicitate, promovare și relații
publice, consultanță cu privire la strategia
de comunicare în domeniul relațiilor publice,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, planificare și organizare de târguri
comerciale, expoziții și prezentări în scopuri
economice sau publicitare, servicii de relaţii
media, studii de sondaje de opinie cu privire
la piață, servicii de comunicaţii corporative,
asistență și consultanță privind managementul
afacerilor, organizare și coordonare de întâlniri
de afaceri, servicii de consultanță în domeniul
elaborării de concepte publicitare.

divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
organizare și coordonare de conferințe,
congrese și simpozioane, organizare și
coordonare de conferințe cu caracter comercial
și de afaceri, organizare de conferințe și
simpozioane în domeniul medical, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de conferințe, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de simpozioane,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de colocvii, transfer de know-how (instruire),
transfer de cunoștințe și know-how în afaceri
(cursuri), educație în domeniul sănătății,
organizarea și conducerea de conferințe și
seminarii, organizare de reuniuni și conferințe,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea de
congrese, furnizare de servicii educative în
domeniul sănătății, organizare de evenimente
educative, administrare (organizare) de activități
culturale, activități de divertisment, sportive și
culturale.
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității, furnizarea
de informații despre cercetarea științifică și
medicală în domeniul farmaceutic și al studiilor
clinice, cercetare medicală.
43. Servicii de catering pentru spații special
amenajate pentru conferințe, furnizare de spații
special amenajate pentru conferințe, furnizare
de spații și materiale pentru conferințe, expoziții
și reuniuni, servicii de catering, închiriere spații
pentru birouri temporare.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de furnizare de informații
medicale, servicii de informații medicale
furnizate pe internet, servicii de telemedicină,
consultanță și servicii de informații despre
produse medicale, consiliere privind sănătatea
publică, consiliere farmaceutică, furnizare de
informații în materie de îngrijiri medicale,
servicii de îngrijiri medicale, servicii de
informare și consiliere cu privire la sănătate,
servicii medicale, informații medicale, consiliere
medicală, asistență medicală, îngrijire medicală,
consultații medicale.

───────

(591) Culori revendicate: roșu, alb, galben,
verde, albastru închis, albastru deschis

41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte, altele decât cele publicitare, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
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(210) M 2022 02392
(151) 04/04/2022
(732) SC MEDMARKETING SRL,

STRADA MUNCII, BL. 24 APT.
3, JUDETUL MURES, TÂRGU
MURES, MUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STRADA KOOS
FERENCZ, BLOC 21 APT. 44,
JUDETUL MURES, TÂRGU MURES,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

MagneRelax B6 Plus -
Fără crampe musculare

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

5. Suplimente alimentare pentru prevenirea,
ameliorarea sau tratarea contractiilor musculare
involuntare si dureroase, preparate de uz
medical pentru prevenirea, ameliorarea sau
tratarea contractiilor musculare involuntare
si dureroase, preparate farmaceutice pentru
prevenirea, ameliorarea sau tratarea contractiilor
musculare involuntare si dureroase.

───────

(210) M 2022 02396
(151) 04/04/2022
(732) DANIEL GRIGORE, STR. STEFAN

CEL MARE NR.23L, JUDETUL
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

RACNETUL CARPATILOR
Nae Catavencu O

BERE ADMIRABILA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.11.05;
26.11.08; 02.01.05

clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(591) Culori revendicate: galben, maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 02397
(151) 05/04/2022
(732) SC VRANCART SA, STRADA

ECATERINA TEODOROIU NR.17,
17, JUDETUL VRANCEA, ADJUD,
500113, VRANCEA, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU NR.2, JUDETUL
BACAU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

Vrancart Aproape de
tine , aproape de natură

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 26.11.05; 26.11.08; 05.03.13

clase:
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.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2022 02398
(151) 05/04/2022
(732) ORKLA FOODS ROMANIA SA,

STR. GRIGORE ALEXANDRESCU
NR.89-97, C1, CORP C(S+P
+2E), SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Matinal sandwich

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.05.21; 25.01.18;
29.01.13

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

29. Margarina, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Ketchup, condimente, sosuri şi alte
condimente.
35. Publicitate, inchirierea spațiului publicitar,

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

alb

publicitate prin poștă, producția de clipuri
publicitare, inchirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, postarea de afișe
publicitare, închirierea panourilor de afișaj
(panouri publicitare), cercetare de marketing,
marketing, studii de marketing, servicii de relații
media, machetare pentru promoțiile publicitare
sau de vânzări, publicitate online pe o rețea de
calculatoare, sondaje de opinie, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri, publicitate exterioara,
publicarea de texte publicitare, inchirierea de
material publicitar, publicitate radio, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, marketing cu public țintă, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, optimizarea traficului site-urilor web,
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39. Livrarea bunurilor, servicii de transportator
(expeditor) de mărfuri, transportul de mărfuri,
operațiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare / înmagazinare,
informații despre depozitare, transport, logistica
transporturilor, descărcarea încărcăturilor,
închirierea de depozite, (serviciile din clasa 39
sunt pentru produsele menționate in clasa 29 si
30).

───────

(210) M 2022 02399
(151) 05/04/2022
(732) SC VRANCART SA, STRADA

ECATERINA TEODOROIU NR.17,
17, JUDETUL VRANCEA, ADJUD,
500113, VRANCEA, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU NR.2, JUDETUL
BACAU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

Vrancart Group

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 05.03.13;
26.01.03

clase:
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.

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2022 02400
(151) 05/04/2022
(732) FUNDATIA VODAFONE

ROMANIA, STR. BARBU
VACARESCU NR. 201, MEZANIN,
SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

School in a box
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 02402
(151) 05/04/2022
(732) ALMIRA TRADE SRL, STRADA

ANTENEI, NR. 1A, JUDEȚ TIMIȘ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI, NR. 33, ET.1, AP.7, JUDEȚ
TIMIȘ, TIMISOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

POGONICI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Pufuleți de brânză, produse alimentare
extrudate preparate din porumb.

───────

(serviciile din clasa 35 sunt pentru produsele
menționate in clasa 29 si 30).

(591) Culori revendicate: verde, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 02403
(151) 05/04/2022
(732) VELOCE RISTORAZIONE SRL,

STR. WEINER PALADA NR 50A,
SC A ETJ 1 AP 27, JUDEȚ LFOV,
CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

(540)

Veloce Pizza DELIVERY

(531) Clasificare Viena:
02.01.15; 29.01.15; 08.07.04; 18.01.09;
01.15.05; 27.05.01; 27.05.17

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

30. Pizza (preparată), pizza proaspătă,
amestecuri de pizza, aluat pentru pizza,
pizza, pizza preparată, pizza congelată, pizza
conservată, pizza refrigerată, sosuri pentru
pizza, condimente pentru pizza, blaturi de
pizza, blat de pizza, făină pentru pizza, pizza
împăturită (calzone), crusta de pizza, pizza fără
gluten, blaturi de pizza congelate, paste pentru
încorporare în pizza, amestec pentru aluat de
pizza, blaturi de pizza coapte în prealabil,
preparate pentru pregătirea blaturilor de pizza,
mâncăruri preparate sub formă de pizza, aluaturi
pentru pizza congelată pe bază de conopidă.
35. Servicii de comert online cu ridicata si
amanuntul.
39. Livrare de pizza, livrare de alimente, livrare
de vinuri, livrarea de mărfuri, servicii de livrare a
alimentelor, livrare de băuturi spirtoase, servicii
de livrare.

───────

(210) M 2022 02406
(151) 05/04/2022
(732) FUNDATIA VODAFONE

ROMANIA, BARBU VACARESCU
NR. 201, MEZZANIN, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Viață pentru Nou-Născuți
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
44. Servicii medicale.

───────

(540)

România are ROaST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.19; 29.01.14;
02.09.10; 01.17.25

(591) Culori revendicate: roșu, galben,
portocaliu, verde, negru, alb, gri, maro,
roz

(591) Culori revendicate: turcoaz
(Pantone=3252C), rosu
(Pantone=Rehodamine Red C), galben
(Pantone=114 C), alb

(210) M 2022 02409
(151) 05/04/2022
(732) ANTENA TV GROUP SRL, 

BD. FICUSULUI, NR. 44A, ET. 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Broșuri electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile, clipuri care
conțin înregistrări muzicale, clipuri
video preînregistrate, film cinematografic
preînregistrat, filme cinematografice, filme
cinematografice expuse, filme descărcabile,
filme expuse, filme video, fișiere cu imagini
descărcabile, fișiere digitale (podcast), grafică
digitală (software descărcabil), informații cu
privire la jocuri și jocuri de noroc, înregistrări
audio, înregistrări multimedia, înregistrări
muzicale audio care pot fi descărcate, înregistrări
video, descărcabile, cu muzică, înregistrări
video descărcabile, materiale video muzicale
pre-înregistrate, medii descărcabile, podcast-uri
descărcabile, publicații electronice înregistrate
pe suport computerizat, transmisii video,
videoclipuri din filme pre-înregistrate, programe
de calculatoare (software descărcabil), platforme
de software de calculator, platforme de software
de calculator înregistrat sau descărcabil,
programe de calculator înregistrate, aplicații
software de calculator, descărcabile.
16. Albume, regulamente, reprezentări grafice,
insigne de hârtie, atlase, bannere din
hârtie, cataloage, fluturași publicitari, fluturași
informativi, reviste (publicații periodice), buletine
informative, ziare, broșuri, fotografii (tiparite),
buletine (materiale tipărite), buletine de știri
(materiale tipărite).
35. Închirieri de spațiu publicitar, publicare
de texte publicitare, intermediere publicitară,
publicare de materiale publicitare, difuzarea
de materiale publicitare, închiriere de spații
publicitare, furnizare de spații publicitare,
redactare de texte publicitare, difuzare de
anunțuri publicitare, producție de clipuri
publicitare, realizare de materiale publicitare,
furnizare de servicii publicitare, concepere
de logouri publicitare, producție de material
publicitar vizual, închiriere de spațiu publicitar
online, închirieri de spațiu publicitar pe internet,
prezentare de produse în scop publicitar,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
servicii de difuzare de materiale publicitare,
publicare de materiale și texte publicitare,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
servicii de redactie in scopuri publicitare,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
difuzarea de anunțuri publicitare și anunțuri
comerciale, realizare de înregistrări video în
scopuri publicitare, producție de înregistrări
video în scopuri publicitare, închiriere de
panouri de afișare (panouri publicitare), servicii
publicitare de tip "pay per click", închiriere de

timp publicitar în mijloacele de comunicare,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru terți,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar pe
internet, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, publicitate radio și
de televiziune, abonament la un canal de
televiziune, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio și
televiziune, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, închiriere spațiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare și a presei,
servicii publicitare și de promovare, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, închiriere de panouri
publicitare digitale, servicii de editare de texte
publicitare, distribuire de mostre în scopuri
publicitare, realizare de anunțuri publicitare
pentru terți, producție de clipuri publicitare pentru
radio, organizare și realizare de evenimente
publicitare, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, producție de înregistrări audio în
scopuri publicitare, închiriere de spațiu publicitar
pe site-uri web, organizare de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, compilare de
anunțuri publicitare pentru utilizare pe internet,
organizare de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, creare de texte publicitare
și în scop promoțional, punere la dispoziție
și închiriere de spații publicitare, pregătire
și prezentare de reclame audiovizuale în
scopuri publicitare, prezentare de produse și
servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
furnizarea de spațiu publicitar în publicații
periodice, ziare și reviste, servicii publicitare
pentru crearea identității de brand pentru alte
persoane, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
închiriere de orice tip de materiale publicitare
sau de prezentare comercială, servicii publicitare
cu privire la crearea identității corporative și
de brand, difuzare de materiale publicitare
pentru terți, printr-o rețea de comunicații on-
line pe internet, producție de reclame radio,
productie de publicitate televizata si radiofonica,
publicitate și reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului, poștei, servicii de publicitate furnizate
de o agenție de publicitate la radio și la
televizor, publicitate și marketing, furnizare de
informații de marketing, marketing pe internet,
studii de marketing, campanii de marketing,
servicii de marketing, marketing de produse,
marketing direct, marketing digital, consultanță
în marketing comercial, servicii de publicitate
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și marketing, servicii de publicitate și marketing
online, servicii de marketing în domeniul
restaurantelor, cercetarea de piață și studii de
marketing, servicii de marketing promoțional
folosind mijloace audiovizuale, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
servicii de marketing furnizate prin intermediul
rețelelor digitale, servicii de relaţii media,
abonament la un pachet media de informații,
sondaje de opinie, servicii de telemarketing,
producție de emisiuni de teleshopping, producție
de programe de teleshopping, publicitate online,
publicitate radiofonică, publicitate televizată,
publicitate și reclamă.
38. Difuzarea la radio și televiziune, difuzare de
filme prin televiziune, difuzare de programe de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe prin satelit, servicii de
difuzare prin cablu, difuzare de programe prin
radio, difuzare de televiziune prin satelit, difuzare
prin satelit și cablu, difuzare de informații prin
intermediul televiziunii, servicii de difuzare pe
pagini web, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, difuzare radiofonică de informații
și alte programe, difuzare de programe radio
și de televiziune, difuzare de programe video
și audio prin internet, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
difuzare de material audio și video pe internet,
servicii de difuzare referitoare la televiziunea
prin protocol de internet (iptv), difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
transmisie de podcasturi, transmisie de informații
online, furnizarea de forumuri online, furnizarea
accesului la conținut multimedia online, furnizare
de camere de chat online pentru rețelele sociale.
41. Divertisment televizat, divertisment
radiofonic, servicii de divertisment, divertisment
pe internet, divertisment on-line, divertisment
muzical, divertisment, organizare de
divertisment muzical, organizarea concursurilor
de divertisment, divertisment de radio și
televiziune, educație, divertisment și sport,
activități sportive, producție de evenimente
sportive, furnizare de publicații electronice,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile,
servicii de videotecă, proiecție de filme video,
producție de filme video, producție de înregistrări
audio și video pe suporturi audio și video,
producție audio și video și fotografie, servicii
de editare audio și video, publicare de texte,
altele decat cele publicitare, publicare online
de ziare electronice, producție de televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare

de programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, seriale de televiziune prin
satelit, producție de spectacole de televiziune,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de programe de televiziune, producție de
programe educative de televiziune, producții
de film, televiziune și radio, producere de
emisiuni-concurs pentru televiziune, producție
de programe radiofonice și de televiziune,
producție de programe de divertisment pentru
televiziune, închirirere de ehipament de iluminat
pentru televiziune, servicii de producție de
programe de televiziune, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
producție de înregistrări audiovizuale, producție
de programe tv, producție de spectacole de
divertisment cu dansatori, concursuri televizate,
audiție pentru concursuri televizate de talente,
organizarea de concursuri în domeniul educație
sau divertisment, servicii de reporteri de știri,
furnizare de programe televizate de știri,
divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate.
42. Programare de software pentru publicitate
online, proiectare de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
găzduirea site-urilor (site-uri web), platforma
ca serviciu (paas), controlul calităţii, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
găzduire de servere, găzduire de conținut digital,
software ca serviciu (saas).

───────
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(210) M 2022 02410
(151) 05/04/2022
(732) PHARMACTIVE DISTRIBUTION

SRL, STR. ALEEA
PRIVIGHETORILOR, NR. 80,
ET. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

Pharmactive

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 24.13.17

clase:
5. Compoziții farmaceutice, comprese, creme
farmaceutice, creme medicinale, detergenți
germicizi, dezinfectanți și antiseptice, droguri
de uz medical, dulciuri farmaceutice, îndulcitori
dietetici de uz medical, indicatori pentru
diagnosticul medical, loțiuni de uz farmaceutic,
lubrifianți igienici, materiale pentru teste de
diagnostic, de uz medical, medicamente,
medicamente homeopate, pansamente, bandaje
și plasturi medicali, preparate chimice de
uz farmaceutic, preparate chimioterapeutice,
preparate cu minerale și vitamine, preparate
de diagnosticare, preparate de toaletă
medicinale, preparate dermatologice, preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic, preparate
fitoterapeutice de uz medical, preparate minerale
de uz medical, preparate pentru curățarea pielii,
de uz medical, preparate și articole dentare
și produse medicinale pentru îngrijirea dinților,
preparate și articole sanitare, preparate și
materiale de diagnostic, preparate și substanțe
farmaceutice, preparate și substanțe medicinale,
produse farmaceutice homeopate, produse
farmaceutice de uz oftalmologic, produse
pentru dezodorizarea și purificarea aerului,
produse pentru igiena feminină, produse și
articole pentru distrugerea dăunătorilor, remedii

naturale și farmaceutice, săpunuri și detergenți
medicinali și dezinfectanți, scutece pentru copii și
pentru incontinență, seruri, sprayuri medicinale,
produse pentru sterilizare, suplimente
alimentare si preparate dietetice, suplimente
nutritive, uleiuri medicinale, vaccinuri, preparate
pe bază de multivitamine, preparate
multivitaminice, preparate nutraceutice de
uz terapeutic sau medical, alimente pentru
bebeluși, antibiotice, articole absorbante pentru
igiena personală, antidoturi, antivirale, băuturi
de uz medical, biocide, calmante, expectorante,
geluri de corp de uz farmaceutic, poțiuni
medicinale, unguente medicinale.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
pentru exerciții fizice, îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte,
susținătoare și suporturi de uz medical, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, instrumente ajutătoare pentru
hrănire și suzete, echipament chirurgical
și de tratare a rănilor, echipament de
fizioterapie și de recuperare, echipament
pentru diagnosticare, examinare și monitorizare,
echipament stomatologic, generatoare de
câmpuri magnetice pentru uz medical,
implanturi medicale, inhalatoare de uz
medical, instrumente medicale, instrumente
de diagnosticare medicală, aparate de
analiză pentru uz medical, aparate de
diagnosticare pentru uz medical, aparate de
imagistică medicală, aparate de masaj, aparate
medicale cu ultrasunete, aparate medicale
electromagnetice, aparatură laser de uz medical,
aparatură pentru tomografia computerizată,
dispozitive auditive, dispozitive de măsurare de
uz medical, dispozitive ortopedice, lasere de uz
medical, magneți permanenți pentru uz medical,
proteze medicale, pulverizatoare de uz medical,
roboți chirurgicali, scanere pentru diagnosticare
medicală, seringi medicale, sonde de uz medical,
standuri pentru instrumente medicale, stenturi
medicale, stimulatoare electronice pentru uz
medical, surse de câmpuri electromagnetice
folosite în diagnosticarea medicală, surse de
câmpuri magnetice folosite în diagnosticarea
medicală, surse de câmpuri de ultrasunete
folosite în diagnosticarea medicală, tomografe
pentru uz medical, tuburi medicale, ventilatoare
pentru uz medical.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală

(591) Culori revendicate: albastru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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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, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate
pentru produse farmaceutice, administrare de
programe și servicii de rambursare către
farmacii, furnizare de asistență administrativă
farmaciilor, pentru gestionarea stocurilor de
medicamente, servicii de vânzare angro pentru
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul de preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și de produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare
și sanitare și produse medicale, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente medicale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
aparate medicale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate medicale,
servicii de agentii de import și export, servicii
de consultanță privind comerțul internațional,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, regruparea
în avantajul terților a produselor de tipul:
produse cosmetice, produse pentru toaletă,
compoziții farmaceutice, comprese, creme
farmaceutice, creme medicinale, detergenți
germicizi, dezinfectanți și antiseptice, droguri
de uz medical, dulciuri farmaceutice, îndulcitori
dietetici de uz medical, indicatori pentru
diagnosticul medical, loțiuni de uz farmaceutic,
lubrifianți igienici, materiale pentru teste de
diagnostic, de uz medical, medicamente,
medicamente homeopate, pansamente, bandaje
și plasturi medicali, preparate chimice de
uz farmaceutic, preparate chimioterapeutice,
preparate cu minerale și vitamine, preparate
de diagnosticare, preparate de toaletă
medicinale, preparate dermatologice, preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic, preparate
fitoterapeutice de uz medical, preparate minerale
de uz medical, preparate pentru curățarea pielii,
de uz medical, preparate și articole dentare
și produse medicinale pentru îngrijirea dinților,
preparate și articole sanitare, preparate și
materiale de diagnostic, preparate și substanțe
farmaceutice, preparate și substanțe medicinale,
produse farmaceutice homeopate, produse
farmaceutice de uz oftalmologic, produse
pentru dezodorizarea și purificarea aerului,
produse pentru igiena feminină, produse și

articole pentru distrugerea dăunătorilor, remedii
naturale și farmaceutice, săpunuri și detergenți
medicinali și dezinfectanți, scutece pentru copii și
pentru incontinență, seruri, sprayuri medicinale,
sterilizare (produse pentru -), suplimente
alimentare si preparate dietetice, suplimente
nutritive, uleiuri medicinale, vaccinuri, preparate
pe bază de multivitamine, preparate
multivitaminice, preparate nutraceutice de
uz terapeutic sau medical, alimente pentru
bebeluși, antibiotice, articole absorbante pentru
igiena personală, antidoturi, antivirale, băuturi
de uz medical, biocide, calmante, expectorante,
geluri de corp de uz farmaceutic, poțiuni
medicinale, unguente medicinale, aparate și
instrumente medicale și veterinare, dispozitive
pentru mobilitate, dispozitive pentru protecția
auzului, echipament pentru exerciții fizice,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte, susținătoare și suporturi de uz
medical, mobilier medical și paturi, echipament
pentru deplasarea pacienților, protetică și
implanturi artificiale, îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte pentru
personal medical și pacienți, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, echipament
chirurgical și de tratare a rănilor, echipament
de fizioterapie și de recuperare, echipament
pentru diagnosticare, examinare și monitorizare,
echipament stomatologic, generatoare de
câmpuri magnetice pentru uz medical,
implanturi medicale, inhalatoare de uz
medical, instrumente medicale, instrumente
de diagnosticare medicală, aparate de
analiză pentru uz medical, aparate de
diagnosticare pentru uz medical, aparate de
imagistică medicală, aparate de masaj, aparate
medicale cu ultrasunete, aparate medicale
electromagnetice, aparatură laser de uz medical,
aparatură pentru tomografia computerizată,
dispozitive auditive, dispozitive de măsurare de
uz medical, dispozitive ortopedice, lasere de uz
medical, magneți permanenți pentru uz medical,
proteze medicale, pulverizatoare de uz medical,
roboți chirurgicali, scanere pentru diagnosticare
medicală, seringi medicale, sonde de uz medical,
standuri pentru instrumente medicale, stenturi
medicale, stimulatoare electronice pentru uz
medical, surse de câmpuri electromagnetice
folosite în diagnosticarea medicală, surse de
câmpuri magnetice folosite în diagnosticarea
medicală, surse de câmpuri de ultrasunete
folosite în diagnosticarea medicală, tomografe
pentru uz medical, tuburi medicale, ventilatoare
pentru uz medical, pentru a permite clientilor sa
le vada si sa le achiziționeze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
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de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web și prin
intermediul emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2022 02411
(151) 05/04/2022
(732) MARIAN-DANIEL CONSTANTIN,

ALEEA DEALUL MĂCINULUI NR.
1A, BL. 452, SC. D, ET. 10, AP.
175, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SHARK RECORDS
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.17; 26.15.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
în special: publicitate, servicii de agenție
de publicitate: închirierea spațiului publicitar,
producția de clipuri publicitare, servicii de
consiliere privind managementul afacerilor,
managementul afacerilor cu priivire la artiști,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
căutarea de sponsorizări, postarea de afișe
publicitare, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de compoziție muzicală, producția de
muzică, organizarea de spectacole (servicii de
impresar), servicii de studiouri de înregistrare,
compunerea de melodii, organizarea și
susținerea de concerte, servicii de inginerie
de sunet pentru evenimente, producții de film,

altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, microfilmare, servicii de studiouri de
film, prezentarea prestațiilor live, producția de
spectacole, închirierea de înregistrări sonore.

───────

(210) M 2022 02412
(151) 05/04/2022
(732) BARIANIUS S.R.L., CALEA

SEVERINULUI NR. 8, BL. 318, SC.
1, AP. 3, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(540)

Arilia
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Produse de cofetărie dulci aromate.

───────

(210) M 2022 02413
(151) 05/04/2022
(732) AUGUSTIN RUSSU, BD.

REPUBLICII NR. 25, BL. A7, ET. 4,
AP. 11, JUD. PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODA NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
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(531) Clasificare Viena:
14.07.23

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

1. Produse chimice industriale, adezivi pentru
scopuri industriale, produse chimice pentru
fabricarea materialelor de construcții, produse
pentru conservarea betonului, cu excepția
vopselurilor și uleiurilor, produse chimice
pentru izolarea împotriva umezelii, cu excepția
vopselurilor, pentru zidărie, chit.
19. Tencuieli pentru construcții, materiale de
construcție, adezivi destinați activităților din
industria construcțiilor.
35. Publicitate, management, organizarea și
administrarea afacerilor, servicii publicitare, de
marketing și promotionale, publicitate online.
41. Educație, activități de instruire, transfer de
know-how (instruire), organizarea și susținerea
de ateliere, servicii de instruire.

───────

(210) M 2022 02415
(151) 05/04/2022
(732) COUTURE DE MARIE S.R.L.,

ALEEA JIENEASCA NR. 7, BL. 33,
SC. 4, ET. 2, AP. 52, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Couture de Marie

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 09.05.02

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole
de îmbrăcăminte pentru femei, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole

vestimentare pentru bărbați, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte modelatoare, articole de
îmbrăcăminte pentru schi, articole de
îmbrăcăminte impermeabile, articole de
îmbrăcăminte de ocazie, articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole de
îmbrăcăminte de agrement, articole de purtat
pe cap pentru copii, articole purtate în jurul
gâtului, confecții (îmbrăcăminte), compleuri de
dormit (îmbrăcăminte), corsete (articole de
îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte de dormit, lenjerie
intimă, lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă
pentru bărbați, lenjerie de corp, cămăși, costume
bărbătești și taioare, costume, cravate, crinoline,
curele (accesorii vestimentare), fuste, rochii
de gală pentru femei, rochii de mireasă,
rochii lungi de seară, rochii pentru femei,
sacouri de gală, tinute de seară, trusouri
(articole de îmbrăcăminte), uniforme școlare,
uniforme profesionale, încălțăminte pentru
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați,
articole de încălțăminte pentru plajă.

───────

(210) M 2022 02416
(151) 05/04/2022
(732) MICROBAN PRODUCTS

COMPANY, 11400 VANSTORY
DRIVE, HUNTERSVILLE, NORTH
CAROLINA, 28078, NC, STATELE
UNITE ALE AMERICII

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

(540)

AEGIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate pentru spălare, curățare, lustruire,
degresare și abrazive, preparate de curățat
pentru toate scopurile, preparate de curățat
cu proprietăți de dezodorizare pentru toate
scopurile, preparate pentru curățarea covoarelor
și tapițeriei, preparate pentru curățarea
automobilelor, agenți de curățare pentru
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curățarea suprafețelor dure și moi, preparate de
curățare pentru utilizare în domeniul sănătății,
rezidențial, comercial și industrial, cârpe
impregnate cu preparate de curățat, detergenți
dezodorizanți pentru covoare și tapițerii, geluri
pentru curățarea mâinilor, preparate pentru
curățarea mâinilor, săpunuri pentru mâini,
săpunuri lichide pentru mâini, față și corp,
săpun antibacterian, cârpe impregnate cu un
detergent pentru curățare, detergenți pentru
rufe, detergenți pentru mașina de spălat vase,
detergenți pentru vase, detergenți pentru vasul
de toaletă.
5. Preparate antimicrobiene, preparate
antibacteriene, preparate antifungice, preparate
dezodorizante, preparate sanitare pentru
scopuri medicale, dezinfectanți pentru scopuri
igienice, antiseptice, germicide, preparate de
sterilizare, spray-uri antibacteriene, geluri,
săpun, substanțe pentru spălarea mâinilor,
produse farmaceutice, substanțe antibacteriene
de uz medical, detergenți dezinfectanți,
dezinfectanți pentru utilizare în domeniul îngrijirii
sănătății, industrial, rezidențial și comercial,
dezinfectanți pentru utilizare pe echipamente
medicale, podele, pereți și accesorii pentru băi,
dezinfectanți pentru uz sanitar, dezinfectanți
pentru uz igienic, șervețele de unică folosință
impregnate cu substanțe chimice dezinfectante
sau compuși ai acestora pentru utilizare în
domeniul îngrijirii sănătății, industrial, rezidențial
și comercial, șervețele de unică folosință
impregnate cu substanțe chimice dezinfectante
sau compuși ai acestora pentru utilizare
pe echipamente medicale, podele, pereți
și accesorii pentru băi, șervețele igienice
de unică folosință, șervețele antiseptice,
substanțe antibacteriene pentru spălarea
mâinilor, preparate antimicrobiene pentru
igienizarea mâinilor, acoperiri antimicrobiene
pentru tratarea creșterii mucegaiului, fungilor,
bacteriilor și ciupercilor pe diferite suprafețe,
preparate antimicrobiene biostatice pentru
tratarea bacteriilor, mucegaiului, fungilor, algelor
și drojdiilor și pentru inhibarea creșterii acestor
organisme, prosoape din microfibre impregnate
cu un tratament antimicrobian, substanțe
chimice care inhibă mucegaiul pentru tratarea
creșterii mucegaiului în și în jurul clădirilor și
vehiculelor.

───────

(210) M 2022 02417
(151) 05/04/2022
(732) MICROBAN PRODUCTS

COMPANY, 11400 VANSTORY
DRIVE, HUNTERSVILLE, NORTH
CAROLINA, 28078, NC, STATELE
UNITE ALE AMERICII

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

(540)

AEGIS VES 240
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate pentru spălare, curățare, lustruire,
degresare și abrazive, preparate de curățat
pentru toate scopurile, preparate de curățat
cu proprietăți de dezodorizare pentru toate
scopurile, preparate pentru curățarea covoarelor
și tapițeriei, preparate pentru curățarea
automobilelor, agenți de curățare pentru
curățarea suprafețelor dure și moi, preparate de
curățare pentru utilizare în domeniul sănătății,
rezidențial, comercial și industrial, cârpe
impregnate cu preparate de curățat, detergenți
dezodorizanți pentru covoare și tapițerii, geluri
pentru curățarea mâinilor, preparate pentru
curățarea mâinilor, săpunuri pentru mâini,
săpunuri lichide pentru mâini, față și corp,
săpun antibacterian, cârpe impregnate cu un
detergent pentru curățare, detergenți pentru
rufe, detergenți pentru mașina de spălat vase,
detergenți pentru vase, detergenți pentru vasul
de toaletă.
5. Preparate antimicrobiene, preparate
antibacteriene, preparate antifungice, preparate
dezodorizante, preparate sanitare pentru
scopuri medicale, dezinfectanți pentru scopuri
igienice, antiseptice, germicide, preparate de
sterilizare, spray-uri antibacteriene, geluri,
săpun, substanțe pentru spălarea mâinilor,
produse farmaceutice, săpun antibacterian,
substanțe antibacteriene de uz medical,
detergenți dezinfectanți, dezinfectanți pentru
utilizare în domeniul îngrijirii sănătății, industrial,
rezidențial și comercial, dezinfectanți pentru
utilizare pe echipamente medicale, podele,
pereți și accesorii pentru băi, dezinfectanți
pentru uz sanitar, dezinfectanți pentru uz
igienic, șervețele de unică folosință impregnate
cu substanțe chimice dezinfectante sau
compuși ai acestora pentru utilizare în
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domeniul îngrijirii sănătății, industrial, rezidențial
și comercial, șervețele de unică folosință
impregnate cu substanțe chimice dezinfectante
sau compuși ai acestora pentru utilizare
pe echipamente medicale, podele, pereți
și accesorii pentru băi, șervețele igienice
de unică folosință, șervețele antiseptice,
substanțe antibacteriene pentru spălarea
mâinilor, preparate antimicrobiene pentru
igienizarea mâinilor, acoperiri antimicrobiene
pentru tratarea creșterii mucegaiului, fungilor,
bacteriilor și ciupercilor pe diferite suprafețe,
preparate antimicrobiene biostatice pentru
tratarea bacteriilor, mucegaiului, fungilor, algelor
și drojdiilor și pentru inhibarea creșterii acestor
organisme, prosoape din microfibre impregnate
cu un tratament antimicrobian, substanțe
chimice care inhibă mucegaiul pentru tratarea
creșterii mucegaiului în și în jurul clădirilor și
vehiculelor.

───────

(210) M 2022 02418
(151) 05/04/2022
(732) ACCESS COMMERCE SRL, STR.

LAMOTESTI NR. 1 BL. 13 SC. 1 ET.
3 AP. 18, SECTOR 4, BUCURESTI,
041026, ROMANIA

(540)

Dolik
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

tăiat sticlă, atomizoare acționate manual, de
uz industrial sau comercial, aparate pentru
aranjarea părului, aparate manuale pentru
ondularea părului, fiare de ondulat, ondulatoare
de păr electrice, trimmere neelectrice de tuns
sprâncene, împletitoare de păr electrice, ace
pentru găurirea urechilor, accesorii de pedichiură
(instrumente manuale), aparate electrice de
coafare, clești pentru întors genele, dispozitive
electrice de curbat gene, fiare de călcat, cuțite
de potcovărie, pensete, foarfece, instrumente
pentru tunderea și îndepărtarea părului, aparate
de tuns animale, agrafe pentru mașina de tuns
părul pentru bebeluși, aparate de epilat, aparate
de ras, aparate de tuns părul, non-electrice,
aparate electrice de tuns barba, aparate electrice
de tuns părul din nas, aparate electrice de tuns
părul din urechi, aparate electrice pentru tuns
(instrumente manuale), aparate electrice pentru
tuns părul, aparate pentru epilat prin electroliză,
aparate pentru epilat, electrice sau neelectrice,
aparate neelectrice de tuns barba, mașini de
tuns electrice, lame de ras, aparate pentru tuns si
aranjat barba și mustața, pieptene pentru contur
barbă, pensete pentru îndepărtarea părului,
aparate de bărbierit, aparate de bărbierit cu
vibrații, aparate de ras de unică folosință,
aparate de ras electrice, brice (de bărbierit),
casete cu lame pentru aparate de ras, cutii
adaptate pentru lame de ras, distribuitoare
de lame pentru aparate de ras, dispozitive
pentru distribuirea lamelor de ras, tocuri pentru
aparate de ras, truse de bărbierit, ondulatoare
pentru gene, unelte de mână pentru exfolierea
pielii, unelte de mână folosite la eliminarea
pielii întărite, separatoare de gene, răzuitoare
de tapete, pulverizatoare manuale cu pompă,
pensete pentru gene artificiale, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, ustensile pentru arta
corporală, accesorii pentru manichiură, clești de
unghii, freză electrică pentru unghii, instrumentar
de pedichiură, truse de manichiură, pile
electrice de unghii, pile de unghii, instrumente
pentru îndepărtarea cuticulelor, unghiere, truse
de pedichiură, aparate de curățat legume,
acționate manual, aparate de feliat legume,
argintărie (cuțite, furculițe și linguri), cutii pentru
tacâmuri, cuțite de bucătărie, cuțite, furculițe
și linguri, cuțite de masă, decojitoare de
legume, non-electrice, deschizătoare neelectrice
de conserve, deschizătoare de stridii, dispozitive
de curățat boabele de porumb, acționate manual,
dispozitive de curățat cartofi (instrumente
manuale), dispozitive pentru tăiat pizza,
feliatoare, acționate manual, dispozitive pentru
tăiat pastele (acționate manual), dispozitive de
curățat cartofi (cuțite), dispozitive de tăiat pizza,

8. Arme ascuțite și contondente, instrumente
manuale de urgență și salvare, instrumente
pentru igienă și frumusețe pentru oameni și
animale, acționate manual, tacâmuri, cuțite de
bucătărie și ustensile de tăiat de bucătărie,
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație
și întreținere, unelte pentru ridicat (cricuri),
instrumente pentru menținerea focului, unelte
pentru agricultură, grădinărit și peisagistică,
unelte manuale pentru construcție, reparație
și întreținere, instrumente pentru menținerea
focului, acţionate manual, ciocane, ciocane
de lemn și baroase (unelte de mână),
instrumente de fixare și îmbinare, acţionate
manual, unelte manuale pentru tăiere, găurire,
șlefuire, ascuțire și tratarea suprafeței, lame de
ferăstraie, suporturi pentru ferăstraie, rindele,
freze (scule), mașini de tăiat, diamant de
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neelectrice, dispozitive neelectrice de feliat
alimente, foarfece de bucătărie, feliatoare de
legume, instrumente pentru scoaterea solzilor de
pește, instrumente pentru extragerea cotoarelor
de măr, instrumente pentru decojirea fructelor,
non-electrice, instrumente de decorticat creveți,
gheare pentru carne, furculițe și linguri,
mânere pentru cuțite, lingurițe ca suvenire de
colecție, linguri, furculițe și cuțite de masă
pentru bebeluși, seturi de tacâmuri, răzători
de bucătărie, răzuitoare (cuțite), nivelatoare
pentru torturi, tacâmuri biodegradabile, tăietoare
de fructe, ustensile de mână pentru curățat
ananasul, tăietoare pentru cartofi prăjiți,
tocătoare de carne (unelte manuale), tacâmuri
speciale pentru bebeluși, tacâmuri și veselă
de unică folosință, din plastic, amestecătoare
(unelte manuale), aparate de sudură non-
electrice, bricege multifuncționale, centuri pentru
unelte, buzunare pentru unelte pentru a fi
atașate la centuri pentru unelte, chei pentru
crampoane pentru încălțămintea de golf, ciocane
de spart gheața, alonje pentru scule de mână,
dălți pentru sculptori, cuțitoaie de potcovar,
cuțite pentru scufundări, cuțite pentru bricolaj,
cuțite, colectoare de monede, cuie (clești de
scos -), clichete (unelte), foarfece de buzunar,
extractoare de cuie, despicătoare de bușteni
(unelte acționate manual), deschizătoare de
conserve acționate manual, fiare de gofrat,
hurci pentru spălarea aurului, macete, lopeți
pentru zăpadă, linguri pentru saună, instrumente
de tranșat, instrumente pentru sacrificarea și
tranșarea animalelor, mașini de tuns (manuale),
mașini de tăiat și fațetat, mojare și pisăloage,
pompe de mână, scule de mână pentru
perforare, acționate manual, altele decât cele
de birou, raclete pentru schiuri, pulverizatoare
(unelte acționate manual), pompe pentru
lichide (acționate manual), răngi de scos cuie
(unelte manuale), ciocane, ciocane de lemn
și baroase, clești patent, clești, cleme de
prindere (scule manuale), cuțite demontabile
(componente unelte de mână), fiare de marcare,
echere culisabile (unelte acționate manual),
dispozitive de îndreptare a firelor (unelte
acționate manual), dispozitive de curbat țevi
(unelte acționate manual), menghine, leviere,
instrumente pentru finisarea pereților din rigips,
instrumente de fixare și îmbinare, pene de
fixare, perii de sârmă (unelte acționate manual),
mojare pentru pisat, mistrii pentru îmbinări,
mistrii pentru zidărie, oale de turnătorie, patrițe
de numerotare, mojare pentru pisat (unelte
manuale), piese de nivelare pentru unelte
acționate manual, răngi, raclete pentru pardoseli
și ferestre, pompe de gresat, punctatoare de

10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
pentru exerciții fizice, instrumente ajutătoare
pentru hrănire și suzete, instrumente ajutătoare
pentru sex, mobilier medical și paturi,
echipament pentru deplasarea pacienților,
protetică și implanturi artificiale, îmbrăcăminte,
articole pentru acoperirea capului și
încălțăminte pentru personal medical și pacienți,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte, susținătoare și suporturi de uz
medical, dispozitive pentru mobilitate pentru
personae cu dizabilități, echipament pentru
exerciții fizice, de uz medical, aparate pentru
aerosoli de uz medical, pulsometre, pulsoximetre
(aparate medicale), ace de acupunctură, aparate
pentru monitorizarea nivelului de glucoză din
sânge, tuburi bucale de uz medical, pompe
de san, suzete, tetine si biberoane pentru

centrare (portabile), pistoale de călăfătuire,
sule, tije pentru cabluri, unelte de lustruit,
scule rotative (unelte acționate manual), șerpi
pentru desfundat țevi, acționați manual, unelte,
acționate manual, pentru repararea vehiculelor,
unelte de mână pentru nivelarea cimentului,
sfoară pentru construcții, separatoare de flanșă
(unelte manuale) pentru separarea flanșelor,
unelte manuale pentru tăiere, găurire, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafeței, unelte de piuare
(manuale), unelte manuale pentru demontarea
anvelopelor, vârfuri de unelte rotative (unelte
acționate manual), cazmale, coase acționate
manual, dispozitive de tăiat garduri vii (unelte
acționate manual), foarfece de grădină, greble,
furci de fân, furci agricole (unelte manuale), furci
de grădină, grape acționate manual, instrumente
de defrișare fiind scule de mână, lopeți, lopățele
de grădina, instrumente pentru tăierea ghearelor
la păsările de curte (instrumente acționate
manual), instrumente pentru mânarea vitelor,
acționate manual, mașini de pulverizare (unelte
acționate manual) folosite în grădină pentru
pulverizarea insecticidelor, mașini de tuns gazon
(instrumente manuale), mașini de tăiat garduri
vii (unelte acționate manual), pulverizatoare
agricole (acționate manual), prășitori manuale,
mistrii, târnăcoape, săpăligi, unelte de tăiat
buruieni acționate manual, unelte de scos
buruieni acționate manual, unelte pentru altoit
(unelte manuale), unelte, acționate manual,
pentru silvicultură, târnacop, cricuri tip crocodil
pentru vehicule (acționate manual), elevatoare,
acționate manual, pentru motociclete, suporturi
pentru cricuri de mână, cricuri de mână,
harpoane pentru pescuit, Harpoane folosite la
pescuit.
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bebelusi, dispozitive pentru masaj gingival,
pentru bebelusi, aparate de masaj, de uz
personal, saltele cu aer pentru bebeluși (de
uz medical), cupe protectoare pentru sâni
pentru scopuri medicale, perne cu aer pentru
bebeluși (pentru uz medical), termometre pentru
măsurarea temperaturii corporale, lămpi cu
ultraviolete pentru scopuri medicale, măști și
echipament pentru respirație artificială, aparate
de respirat pentru respirație artificială, pahare
pentru administrarea medicamentelor, furtunuri
medicale pentru administrarea medicamentelor,
halate chirurgicale, halate medicale, costume
chirurgicale sterile, bonete chirurgicale,
îmbrăcăminte de protecție de uz medical, huse
pentru încălțăminte chirurgicală, halate pentru
examinarea pacienților, mănuși de uz medical,
mănuși chirurgicale, viziere de protecție pentru
uz medical, măști sanitare pentru prevenirea
prafului, de uz medical, măşti sanitare de uz
medical, măști pentru prevenirea contaminării,
mănuși din cauciuc de uz medical, mănuși
medicale din latex, măști chirurgicale, măști
chirurgicale cu filtru de înaltă protecție, bandaje
elastice, aparate de masaj, centuri medicale
electrice, benzi pentru acupresură, echipament
de fizioterapie și de recuperare, lămpi de
căldură de uz medical, ventuze medicale,
zdrobitoare de medicamente, vaporizatoare de
uz medical, aparate de acupunctură, echipament
pentru diagnosticare, examinare și monitorizare,
echipament chirurgical și de tratare a rănilor,
dispozitive auditive, biberoane, inele pentru
erupția dentară, jucării care zornăie cu inele
pentru dentiție încorporate, linguri antivărsare
pentru administrarea medicamentelor la copii
mici, suzete, sticle pentru biberoane, recipiente
pentru biberoane, protecții pentru biberoane,
tetine.
11. Accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
conducte și instalații pentru transportul gazelor
de eșapament, echipament pentru răcire
și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, filtre pentru uz
industrial și casnic, instalații de uscare, instalații
industriale de tratare, instalații nucleare, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente
de salubritate, distribuitoare de dezinfectante
pentru toalete, dozatoare de dezinfectante
pentru băi, boilere pentru încălzire centrală,
aparat electric pentru încălzirea apei, aparate

automatice de distribuirea apei, aparate cu apă
caldă, aparate de amestecarea apei, aparate
de dezinfectare, aparate de distribuire a apei,
aparate de distribuire a apei purificate și răcite,
aparate de încălzire pentru acvarii, instalații de
încălzire cu apă caldă, instalații pentru răcirea
apei, băi de abur, saune și spa-uri (bazine),
aparate pentru alimentarea cu apă potabilă,
aparate pentru captarea apei, boilere cu apă,
boilere cu gaz pentru încălzirea apei, camere
curate (instalații sanitare), cazane de fierbere
pentru spălatorii, cazane electrice, cazane pe
gaz pentru sistemele de apă caldă menajeră,
cazane pe gaz pentru încălzirea bazinelor
de înot, căptușeli ajustate, pentru jacuzzi,
dispozitive de încălzire a apei pentru dușuri,
distribuitoare de apă, instalații de conducte
de apă, colectoare termice solare (încălzire),
colectoare de energie solară pentru încălzire,
echipament pentru sterilizare, dezinfectare și
decontaminare, dispozitive de purjare de aer
folosite împreună cu instalațiile de alimentare cu
apă, dispozitive de pulverizare care constituie
componente ale instalațiilor de alimentare cu
apă, dispozitiv de blocare vortex, hidranți,
generatoare de apă ionizată, fitinguri terminale
pentru alimentare cu apă, filtre pentru conductele
de apă, filtre pentru dispozitive de alimentare cu
apă, filtre pentru aparatură de alimentare cu apă,
filtre pentru aparate sanitare de distribuire a apei,
filtre pentru aparate sanitare, filtre pentru apa
potabilă, elemente de filtrare pentru ventilele de
aerisire ale rezervoarelor de alimentare cu apă,
fântâni arteziene, sisteme de irigare și stropire
cu apă, elemente de filtrare pentru preaplinul
rezervoarelor de alimentare cu apă, instalații
pentru purificare, desalinizare și climatizarea
apei, instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, instalații automate de irigare,
instalații de apă calda, instalații de furnizare
a apei, sticle pentru filtrat apa, vândute goale,
supape de control termostatic (componente ale
instalațiilor de alimentare cu apă), supape de
reglaj pentru apă, răcitoare de apă, rezervoare
de apă, paravane pentru dușuri, serpentine
(elemente de instalații de distilare, de încălzire
sau de răcire), sistem de cultură hidroponică,
sisteme de tratare a apei de balast, sisteme
de încălzire a apei pentru dușuri, unități de
tratare a apei folosite la aerarea și circularea
apei, turnuri de răcire a apei, supape (piese
pentru sisteme de pulverizare), vase și scaune
de toaletă vândute la pachet, aparate combinate
cu raze ultraviolete și de iluminare, aparate de
dezinfectat, aparate de ionizare pentru tratarea
apei, aparate de sterilizare cu abur, de uz
casnic, aparate de sterilizare cu abur, de uz
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apei, de uz menajer, filtre electrostatice pentru
filtrarea apei, filtre de apă (instalații) pentru
agricultură, filtre de apă, de uz industrial, filtre
de apă, filtre pentru aparate pentru prepararea
gheții, filtre pentru apă reziduală, filtre pentru
acvarii, filtre grosiere pentru filtrarea apei,
filtre pentru chiuvetă (accesorii pentru instalații
sanitare), filtre pentru căzi de duș, filtre pentru
căzi cu hidromasaj, filtre pentru bazine cu
apă, filtre pentru piscine, filtre pentru robinete
(accesorii pentru instalații sanitare), autoclave
(sterilizatoare), sterilizatoare cu ultraviolete,
filtre de aer electrostatice, filtre electrice
pentru aparate de climatizare, filtre pentru
curățarea aerului, filtre pentru aparate de aer
condiționat, accesorii de iluminat, respectiv:
suporturi de abajur, lumini pentru vehicule, faruri
pentru automobile, felinare de iluminat, numere
luminoase pentru case, carcase pentru lămpi/
cupole pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi,
abajururi pentru lămpi, difuzoare de lumină, prize
pentru corpurile de iluminat electrice, reflectoare
de vehicule, lumini direcţionale pentru biciclete,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
sticle pentru lămpi, globuri cu lampă/globuri
pentru lămpi, lumini, electrice, pentru pomul
de crăciun/instalaţii electrice pentru pomul de
crăciun, accesorii de iluminat pentru exterior,
respectiv: lămpi stradale, arzătoare cu petrol,
lămpi cu gaz, becuri de far, becuri de iluminat,
becuri cu led, instalații luminoase, dispozitive
de iluminare ale vehiculelor și reflectoare,
instalații agricole pentru irigare, arzătoare,
grătare, grătare electrice, grătare cu cărbune,
grătare cu gaz, robinete, robinete pentru
reglarea fluxului de gaze, supape (robinete),
componente ale instalațiilor sanitare, ventile de
amestec (robinete) pentru chiuvete, instalații
pentru răcirea și încălzirea apei, aparate cu
aer cald, suflante de aer cald, mașini de
irigații pentru agricultură, uscătoare de păr,
aparate pentru uscarea mâinilor (uscare la cald),
ventilatoare electrice de uz personal, uscătoare
de păr portabile, suporturi adaptate pentru
uscătoare de păr, termofoare, tigăi electrice
pentru încălzirea patului, perne de încălzire
neelectrice, altele decât cele de uz medical,
lămpi cu infraroșii pentru uscarea părului, mașini
de uscat părul pentru saloane de coafură,
perne încălzite, neelectrice, neutilizate în scop
medical, pernuțe termice, saci electrici pentru
încălzirea picioarelor, șosete încălzite electric,
pături electrice de încălzire, care nu sunt
utilizate în scopuri medicale, încălzitoare de
buzunar, dispozitive pentru încălzirea mâinilor,
de uz personal, dispozitive de încălzire cu
ventilator, căști pentru uscat părul, articole de

industrial, aparate de sterilizare cu abur, de
uz medical, lămpi cu ultraviolete pentru acvarii,
lămpi germicide, sterilizatoare, sterilizatoare cu
abur, sterilizatoare de apă, sterilizatoare de
toaletă cu uv pentru uz casnic, sterilizatoare
de vase, sterilizatoare portabile cu abur, unități
cu raze ultraviolete de sterilizare a apei, de uz
casnic, unități cu raze ultraviolete de sterilizare
a apei, de uz industrial, aspersoare, difuzoare
de irigație picătură cu picătură (accesorii pentru
irigații), closete portabile pentru activități în
aer liber (instalații sanitare), fântâni, dispozitive
de pulverizare a apei (automate), instalații
(automate) de irigare prin aspersiune folosite în
agricultură, instalații (automate) de irigare prin
aspersiune folosite în horticultură, sisteme de
aspersoare pentru irigare, aeratoare cu funcție
de economisire a apei pentru robinete, aparat de
purificare a apei pentru acvarii cu apă de mare,
aparate acționate electric pentru încălzirea apei,
aparate de desalinizare a apei care utilizează
osmoza inversă, aparate de dezinfectare a apei,
aparate de tratare a apei, aparate de purificare a
apei, aparate de filtrare a apei potabile, aparate
de filtrare a apei, aparate de epurare a apei de
la robinet, aparate pentru reducerea presiunii,
care fac parte din sistemele de distribuție a
apei, aparate portabile pentru purificarea apei,
aparate pentru decalcifierea apei, aparate pentru
dedurizarea apei, aparate pentru desalinizarea
apei, aparate pentru filtrarea apei (altele decât
mașini), carafe pentru filtrarea apei, aparate
transportabile pentru tratarea apei, aparate
și mașini pentru purificarea apei, cutii cu
filtru pentru purificarea apei, fitinguri pentru
drenarea apei, filtre pentru tratarea apei, filtre
pentru purificarea apei, elemente pentru osmoză
inversă pentru reducerea gustului sălciu al
apei, distribuitoare gravimetrice cu flux uscat
pentru tratarea apei, dispozitive de reglare care
constituie piese ale aparatelor de distribuție a
apei, instalații automate pentru tragerea apei în
urinoare, instalații chimice pentru tratarea apei
potabile, instalații de epurare a apelor uzate,
instalații de sterilizare cu ultraviolete (aparate de
tratare a apei), instalații de sterilizare chimică
(aparate de tratare a apei), instalații de purificare
a apei de ploaie, membrane pentru filtrarea apei,
reactoare biologice pentru limpezirea apelor
reziduale industriale, instalații pentru purificarea
apei, robinete cu funcție de economisire a
apei, rezervoare pentru purificarea apei, supape
de control al apei pentru robinete, unități de
purificare a apei, unități de filtrare pentru
osmoză inversă (echipamente pentru tratarea
apei), valve pentru reglarea apei (accesorii de
siguranță), filtre electrice pentru purificarea
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îmbrăcăminte încălzite electric, de uz medical,
aparate pentru uscat mâinile pentru toalete
publice, aparate pentru încălzit paturi, aparate
de făcut ceai, aparate de cafea, ansambluri
de gătit, accesorii adaptate pentru cuptoare,
aparat de încălzit farfurii, aparate de făcut
floricele de porumb, aparate de făcut sandvișuri
calde, aparate de făcut înghețată, aparate
de gătit cu abur, vitrine termice, ustensile
de gătit electrice, tigăi electrice, uscătoare
pentru sisteme de răcire, țepușe de rotisor
pentru cuptoare, unități distribuitoare pentru
băuturi refrigerate (altele decât pentru vânzare),
unități de încălzire, tăvi și tigăi electrice, tije
de rotisor încălzite electric, sobe, seturi de
raclette, sisteme pentru încălzirea alimentelor,
sisteme de încălzire a băuturilor, sobe portabile,
suporturi adaptate pentru aragazuri, șemineuri,
sertare pentru frigidere, sertare termice pentru
bucătărie, seturi de fondue (aparate de gătit),
rotisoare electrice, rotisoare, reșouri, rafturi de
frigider, recipienți termici electrici, reșouri cu
inserție, roastere electrice de uz industrial,
răcitoare electrice pentru vin, răcitoare electrice
de băuturi folosite în automobile, proțapuri,
răcitoare de lichide (instalații), prese de tortilla,
electrice, presă pentru vafe, plite încorporate,
plite pentru gătit, plite de gătit încastrate, plite
cu inducție, plăci de încălzire, plăci (componente
de sobe), plăci (componente de cuptoare),
plite, platouri electrice pentru servit, pietre
de lavă pentru grătare, pasteurizatoare, oale
electrice sub presiune, oale electrice de gătit,
percolatoare electrice de cafea, mașini pentru
gătit kebab, mașini pentru prepararea vatei de
zahăr, mașini industriale de gătit orez, mașini
electrice de gătit tăiței ramen, mașini electrice
de gătit, mașini electrice de cafea espresso,
mașini de prăjit pentru alimente, mașini de cafea,
mașini de făcut pâine, mașini de gătit, mașini de
gătit cu gaz și electrice, mașini automate pentru
prepararea pâinii de uz casnic, mașini de gătit
multifuncționale, instalații industriale de gătit, lăzi
de congelare pentru carne, mangaluri, lămpi cu
halogen pentru aragazele electrice, lăzi și vitrine
frigorifice pentru înghețată, încălzitoare electrice
pentru topit ceară parfumată, încălzitoare de
căni cu alimentare la usb, instalații de încălzire
a băuturilor, încălzitoare de căni electrice,
inele de încălzire, ibrice de ceai (electrice),
ibrice de cafea electrice, fără fir, ibrice,
incineratoare pentru deșeuri de uz casnic,
instalații automate pentru prepararea cafelei,
huse ajustabile din materiale textile pentru
prăjitoare electrice de pâine, hote pentru
extragerea vaporilor pentru aparate de gătit,
hote de ventilație pentru sobe, hote aspirante

pentru mașini de gătit, grătare pentru gătit,
hibachi (dispozitive de încălzire japoneze),
grilluri electrice, grile pentru grătar, friteuze
pentru catering comercial, friteuze industriale,
friteuze electrice, grătare afumătoare, frigări
pentru rotiserie, frigidere pentru vin, frigidere
electrice de uz casnic, filtre electrice de cafea,
filtre de ceai (aparate), domuri pentru răcire,
elemente electrice de încălzire, fierbătoare
electrice, cuptoare pentru pizza, deshidratoare
electrice, cuptoare tip tunel, dispozitive de gătit
cu fum, dispozitive de uscare cu fum, dispozitive
de maturare cu fum, dispozitive de coacere cu
fum, dispozitive de învârtit frigări, dispozitive
pentru deshidratarea alimentelor, dispozitive
pentru uscarea alimentelor, dispozitive pentru
încălzirea mâncării, distribuitoare de băuturi
încălzite electric, dulapuri frigorifice pentru
păstrarea alimentelor, dulapuri frigorifice pentru
păstrarea băuturilor, dulapuri pentru fermentarea
controlată a aluatului, echipamente de
distribuție a băuturilor reci (altele decât
distribuitoarele), cuptoare industriale, cuptoare
electrice, cuptoare de uz casnic, cuptoare
pentru gătit, cuptoare de brutărie, cuptoare
cu microunde, cuptoare cu inducție, cuptoare
cu gaz de uz casnic, cuptoare cu convecție,
cuptoare, cratițe electrice, căptușeli ajustate,
pentru cuptoare, cărucioare încălzite pentru
păstrat mâncarea caldă, cărucioare cu rotile
pentru servire (încălzite), caserole electrice,
ceainice electrice, capsule te ceai reîncărcabile,
capsule de cafea, goale, reîncărcabile, capace
pentru arzătoare de plite, cafetiere electrice,
căni încălzite electric, arzătoare inelare,
arzătoare portabile pe gaz, aragazuri de
voiaj, aparate termoelectrice pentru încălzirea
alimentelor, aparate și instalații de gătit, aparate
pentru sterilizarea laptelui, aparate pentru
încălzirea alimentelor, aparate pentru sandvișuri
(prăjitoare), aparate pentru răcirea băuturilor,
aparate pentru prăjit, aparate pentru prăjit cafea,
aparate pentru gătirea alimentelor, aparate
pentru deshidratat alimente, electrice, aparate
electrice pentru prepararea pâinii, aparate
electrice pentru a prepara sandviciuri, aparate
electrice pentru gătit cu aburi, aparate electrice
de făcut iaurt, aparate electrice pentru copt
vafe, aparate electrice pentru preparare de
ciocolată, aparate electrice pentru a prepara
friptura, aparate de prăjit cu aer, aparate
de încălzire cu halogen, aparate de încălzire
electrice, aparate de încălzit, aparate de gătit
cu grătare, aparate de preparat spumă în
timpul încălzirii laptelui, aparate de gătit pentru
bucătărie, aparate de încălzire și de răcire pentru
distribuirea de băuturi calde și reci, aparate
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combinate de producere și de distribuire de
gheață, aparate de refrigerare pentru lichide,
aparate frigorifice, aparate pentru congelarea
alimentelor, congelatoare, automate de gheață,
aparate și instalații pentru răcire, aparate și
mașini de fabricare a cuburilor de gheață,
aparate și mașini de fabricare a gheții, combine
frigorifice, condensatoare de răcire, camere de
congelare, dulapuri frigorifice, cutii frigorifice,
electrice, containere frigorifice pentru transport,
congelatoare pentru înghețată, congelatoare
orizontale, frigidere, filtre pentru mașinile
pentru prepararea gheții, elemente refrigerente,
instalații de congelare, lăzi frigorifice, instalații
de refrigerare, răcitoare, electrice, mașini de
refrigerare, mașini de făcut zăpadă artificială,
lumini de interior pentru frigidere, lăzi frigorifice
portabile (electrice), unități frigorifice comerciale,
tejghele frigorifice, serpentine de răcire, răcitoare
pentru sticle (aparate), refrigeratoare portabile
electrice, rafturi frigorifice, recipiente frigorifice,
uși de frigidere, vitrine frigorifice, unități frigorifice
utilizate pentru depozitare, epurare și purificare a
gazelor, echipament pentrru procesare chimică,
cuptoare și vetre industriale (nu pentru alimente
sau băuturi), aparate de încălzire a aerului,
suflante cu aer cald, suporturi pentru încălzirea
alimentelor (încălzite), termoplonjoare, valve
termostatice, unități electrice de polimerizare
pentru compuși stomatologici de reconstituire,
turnuri de răcire cu evaporare, țevi pentru cazane
de încălzire, ventile termostatice (componente
ale instalațiilor de încălzire), sisteme de control
(valve termostatice) pentru instalații de încălzire,
sisteme electrice cu boiler pentru încălzire
centrală, rotisoare cu gaz, reșouri de păstrat
mâncarea caldă, plăci încălzitoare, radiatoare
plate pentru instalațiile de încălzire centrală,
radiatoare cu convecție, radiatoare cu ulei,
propagatoare electrice, pompe de căldură pentru
prelucrarea energiei, plite combinate, mașini
de prăjit tutun, mașini de gătit electrice,
mașini de ceață, mașini de gheață carbonică,
lămpi de gaz, lămpi de petrol, instalații
pentru producerea aburului, mașini pentru
generare de ceață artificială, mașini pentru
generare de fum artificial, panouri răcite
folosite la cuptoarele electrice, mașini electrice
de gătit sub presiune cu autoclave de uz
casnic, instalații de încălzire, instalații de
sterilizare pentru instrumente medicale, instalații
automate pentru transportat cenușă, instalații
de încălzire solară, instalații pentru evaporare,
instalații de încălzire pentru fluide, instalații
de încălzire cu circuit închis, incineratoare,
încălzitoare de apă solare, încălzitoare de
ceară pentru epilat, încălzitoare electrice de

biberoane, încălzitoare electrice pentru sticle,
încălzitoare industriale, încălzitoare pentru paturi
cu apă, generatoare de abur, furnale electrice,
furnale, garnituri fasonate pentru cuptoare,
generatoare de abur de uz casnic, grătare
de cămine, încălzire (corpuri de -), filamente
electrice pentru încălzire, filamente generatoare
de căldură, elemente de încălzire tubulare,
elemente de cuptor prefabricate, elemente
de încălzire plate, elemente de încălzire
pentru cuptoare, echipament pentru reglarea
tirajului (componente de cuptoare), duze pentru
reglarea tirajului (componente pentru focare),
duze pentru reglarea tirajului (componente de
cuptoare), echipament pentru reglarea tirajului
(componente pentru focare), dispozitive pentru
încălzirea sticlelor, dispozitive de încălzit pentru
bazinele de înot, dispozitive pentru reglarea
căldurii (supape) sub formă de componente ale
instalațiilor de încălzire, cuptoare solare, cuptor
cu vatră mobilă, corpuri de încălzire, cuptoare
cu gaz, cuptoare de inducție, cazane pentru
instalații de încălzit, cazane pentru sistemele
de încălzire, cilindri de încălzire, cenușare
pentru cămine, circulatoare (încălzitoare de
apă), cilindri pentru încălzirea apei, cabluri
de trasare termică, cadre pentru încălzire,
cartușe pentru încălzire, cazane (boilere) pentru
cuptoare, căptușeli pentru creuzet, autoclave
(marmite electrice sub presiune), autoclave,
electrice, pentru gătit, apometre pentru boilere,
aplice pentru lămpile cu gaz, aparate și
instalații de încălzire, aparate pentru încălzirea
recipientelor, aparate pentru încălzirea aerului,
aparate pentru încălzirea biberoanelor, aparate
pentru încălzirea pavajelor, aparate pentru
încălzire pentru bazine cu apă, aparate pentru
încălzire cu vapori de uz industrial, aparate
pentru băi de parafină electrice, nu pentru
scopuri medicale, aparate pe gaz pentru
fierbere, aparate de stocare a energiei solare
utilizate pentru încălzire, aparate de încălzire
alimentate cu energie solară, aparate de
încălzire cu lumină solară, acceleratoare de
tiraje, aparate de aerare, aparate de aer
condiționat electrice, aparate de purificat aerul
de montat pe vehicule, aparate de încălzit
pentru corturi, aparate de încălzit pentru structuri
temporare, ventilatoare eoliene, ventilatoare
electrice portabile, ventilatoare pentru absorbție,
ventilatoare de tavan, ventilatoare de plafon,
ventilatoare, unități de ventilație, terminale de
ventilare, supape (piese pentru radiatoare),
supape de control termostatic (componente ale
instalațiilor de încălzire centrală), supape de
control termostatic (componente de radiatoare
de încălzire centrală), supape termice de control



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

292

folosite la radiatoare de încălzire centrală,
supape pentru aparate de aer condiționat,
sisteme de încălzire pardoseală, sisteme
hvac (încălzirea, ventilarea și climatizarea
aerului), regulatoare de tiraj pentru pentru
împiedicarea răspândirii vaporilor, regulatoare
de tiraj pentru pentru împiedicarea răspândirii
fumului, regulatoare de tiraj pentru pentru
împiedicarea răspândirii focului, regulatoare
de tiraj (încălzire), regulatoare automate de
temperatură pentru radiatoarele de încălzire
centrală, regulatoare de temperatură (valve
termostatice) pentru radiatoarele de încălzire
centrală, regulatoare automate de temperatură
(supape) pentru radiatoarele din sistemele de
încălzire centrală, radiatoare electrice portabile,
radiatoare electrice, radiatoare (încălzire),
radiatoare, purificatoare de aer portabile,
pompe de căldură, perdele de aer, plăci
radiante de plafon, pături electrice, odorizante
electrice de priză, instalații pentru recircularea
aerului, instalații pentru recuperarea căldurii
de aer, limitatoare de temperatură folosite
la radiatoarele de încălzire centrală (valve
termostatice) care conțin discuri bi-metal,
limitatoare de temperatură (supape) pentru
radiatoarele de încălzire centrală, limitatoare
de temperatură pentru radiatoarele de încălzire
centrală (valve termostatice) care conțin tije
de expansiune, instalații de răcire, instalații
de ventilare, instalații de încălzire centrală,
instalații pentru gestionarea aerului, instalații
pentru extragerea aerului, instalații pentru
încălzirea aerului, încălzitoare de cameră,
instalații de aerisire, hote pentru eliminarea
fumului, încălzitoare electrice pentru prosoape,
generatoare de aer cald, grizumetre cu platou
mobil, hote cu ventilator pentru cuptor, hote
pentru aparate de ventilare, echipament de
tratare a aerului, extractoare (ventilație sau
aer condiționat), filtre de aer pentru unitățile
aparatelor de aer condiționat, difuzoare de
aer, covoare încălzitoare, cuptoare electrice de
tratament termic, dulapuri izotermice, centrale
de tratare a aerului, corpuri de încălzire
ambientală portabile dispuse orizontal cu tiraj
forțat, corpuri de încălzire ambientală cilindrice
dispuse orizontal cu tiraj forțat, corpuri de
încălzire ambientală cilindrice portabile dispuse
orizontal cu tiraj forțat, convectoare (radiatoare),
comutatoare de temperatură (supape) pentru
radiatoare de încălzire centrală, comutatoare
termosensibile (valve termostatice) pentru
radiatoarele de încălzire centrală, clapete
pentru controlul aerului, capace filetate de
radiatoare, cabluri electrice pentru încălzire,
aparate și instalații de ventilație, aparate pentru

recircularea aerului, aparate pentru încălzirea
podelelor, aparate pentru circularea aerului,
aparate de ventilație portabile, aparate electrice
de încălzire, aparate de ventilație alimentate cu
energie solară, aparate de ventilație, aparate
electrice pentru răcirea încăperilor (de uz
casnic), aparate pentru generare de jeturi de
aer, aparate de filtrare a aerului, aparate de
purificare a aerului, aparate de umidificare
a aerului, dezumidificatoare, aparate pentru
filtrarea polenului, aparate pentru dezodorizare,
aparate de uscat cu aer, dispozitive de purificare
a aerului, dezumidificatoare de uz casnic, filtre
de aer pentru uz industrial, sterilizatoare de
aer, umidificatoare, hote de aerisire, instalații
de ventilare pentru bucătării, instalații pentru
dezodorizarea atmosferei, purificatoare de aer,
decorațiuni pentru iluminarea pomului de crăciun
(instalații luminoase), accesorii de iluminat
pentru exterior, accesorii pentru corpuri de
iluminat, accesorii pentru corpuri electrice de
iluminat pentru exterior, tuburi luminiscente,
tuburi fluorescente, torțe de semnalizare.,
lampioane chinezeşti, lanterne electrice/lanterne
electrice de buzunar, instalaţii cu beculeţe pentru
decoraţiuni festive / ghirlande luminoase pentru
decoraţiuni festive.
16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton și machete arhitectonice, produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
blocnotesuri, suporturi pentru afișe din hârtie sau
carton), căptușeli pentru sertare confecționate
din hârtie parfumată, căptușeli parfumate pentru
sertare, tuburi din carton, sigle de firme din
hârtie, role de hârtie pentru mașini de calcul,
suluri de hârtie pentru imprimante, indigo, pungi
de ambalat din hârtie, rezerve de hârtie, întărituri
din carton pentru legarea cărților, hârtie și carton
industriale, hârtie adezivă, aplicatoare de vopsea
sub formă de bureți, aplicații din hârtie, batoane
de cerneală, carduri cu mostre de culori, cărți
de desenat sau de scris, cărbune pentru artiști
plastici, clipsuri magnetice pentru suporturi de
pensule, ceară de modelat, cu excepția celei de
uz dentar, tuș, truse de desen, teuri (desen),
triunghiuri pentru proiectare, tocuri pentru
desene sau schițe, suporturi pentru cretă, stilouri
de gravură, stilouri de desen cu tuș, stilouri
cu cerneală chinezească, seturi de pictură
pentru copii, rulouri pentru trafalete, seturi de
pictură pentru artiști, suporturi pentru șevalete,
șabloane pentru desen tehnic, șervețele, tăvițe
pentru păstrarea instrumentelor de proiectare,
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șabloane pentru decorarea alimentelor și a
băuturilor, tăvi (țe) pentru role de vopsit,
rigle, pulverizator cretă, planșete de desen,
planșe pentru gravat, role pentru vopsit, pixuri
colorate, pietre litografice, piepteni pentru striuri
decorative, pensule, palete de culori, pânză
de calc, pasteluri, mânere pentru rulouri de
vopsit, mucava, modelare (materiale pentru -),
matrițe de hârtie parafinată, materiale pentru
artiști plastici, materiale plastice pentru modelaj,
materiale de modelare pentru artiști plastici,
lut polimeric pentru modelare, instrumente
pentru tamponare folosite de pictori, instrumente
electrice de pirogravură pe lemn pentru artiști,
insigne de hârtie, imprimeuri pe pânze, funde
din hârtie, echere, dreptare, echipament pentru
arte, mesteșuguri și de modelare, folii din
plastic adezive pentru fotografii, foi de plastic
autoadezive pentru acoperirea polițelor, cretă,
creioane, compasuri de trasat, ambalaje pentru
cadouri, umplutură de hârtie sau carton, saci de
gunoi, pungi pentru cadouri, pungi și saci de
hârtie, recipiente din carton, recipiente din carton
ondulat, recipiente de transport din carton, pungi
(învelitoare, săculețe) de ambalaj din hârtie
sau material plastic, panglici de hârtie pentru
ambalat cadouri, peliculă retractabilă, pernițe
sau elemente de protecție din hârtie pentru
ambalare, plicuri de hârtie pentru împachetare,
huse de mobilier din hârtie, neajustate, folii
pentru ambalarea alimentelor, folii de plastic
pentru împachetat și ambalat, cutii pentru
depozitarea revistelor, folie adezivă din plastic
pentru ambalat, foi de plastic pentru ambalat,
foi de hârtie pentru ambalat, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, cutii pentru cadouri, cutii din fibră
de lemn, cutii din hârtie, cutii din carton pentru
ambalat, cutii din carton, căptușeli de hârtie,
cornete (de hârtie), cartoane de ouă, cârpe
de șters din hârtie, cartonașe cu nume pentru
mese, bavete cu mâneci, din hârtie, bavete
din hârtie, batiste de hârtie, bannere din hârtie,
articole decorative din hârtie pentru centrul
mesei, acoperitoare pentru tăvi de instrumente
dentare, fabricate din hârtie, umbreluțe din
hârtie pentru cocteiluri, stegulețe din hârtie,
suporturi absorbante de unică folosință pentru
animale de companie, suporturi de masă pentru
pahare, confecționate din carton, suporturi de
pahare din hârtie, suporturi din mucava pentru
pahare, șervețele pentru demachiat, din hârtie,
suporturi din carton pentru pahare, șervețele din
hârtie, role de bucătărie (hârtie), role de hârtie
igienică, pungi de gunoi din hârtie, prosoape
din hârtie, lopățele din carton pentru eliminarea
excrementelor animalelor de companie, hârtie

pentru copt, hârtie pentru raft, hârtie pentru
sertare, parfumată sau neparfumată, ghirlande
de hârtie, hârtie absorbantă, filtre de apă
din hârtie, fețe de masă din hârtie, dantelă
de hârtie, decorațiuni de hârtie pentru masă,
decorațiuni din carton pentru alimente, covorașe
absorbante de unică folosință pentru dresajul
animalelor de companie, dischete demachiante
din hârtie, acuarele, artă murală din carton în
3d, articole serigrafiate, artă murală din hârtie
în 3d, decorațiuni de perete din hârtie, desene,
fotogravuri, figurine din carton, figurine din hârtie,
gravuri, imagini, litogravuri, oleografii, machete
arhitecturale, lucrări de caligrafie, ornamente
de hârtie pentru torturi, picturi, picturi și lucrări
caligrafice, portrete, schițe, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, sculpturi ornamentale din
papier mâché, reproduceri artistice tipărite,
reproduceri de picturi, agende, ace cu gămălie
(papetărie), abțibilduri (decalcomanii), afișe
publicitare, afișe, ziare, vase de curățat
pensulele de scris, vase de curățat pensule
de caligrafie, vizor port-etichete pentru dosare,
umezitoare (articole de birou), ustensile de scris
și ștampilat, ustensile de corectare și ștergere,
albume foto și albume pentru colecționari, agrafe
de birou pentru hârtie, arte vizuale tipărite,
articole de papetărie parfumate, articole pentru
birou, ascuțitori de creioane, benzi adezive,
autocolante pentru bara de protecție a mașinilor,
autocolante (articole de papetărie), benzi
elastice pentru birou, bilete, bibliorafturi pentru
rețete, bibliorafturi, benzi gumate (papetărie),
birou (capse de -), bilete tipărite, broșuri,
bonuri valorice, blocnotesuri pentru notițe,
caiete, buletine informative, buletine de știri
(materiale tipărite), broșuri tipărite, capse de
birou, capsatoare, calendare, capace de sticle
de lapte (de colecție), carnete, carnete de cec,
carnete cu informatii, carioci cu vârf de fibră,
caricaturi, carduri de fidelitate din hârtie, carduri
de cadouri, carduri cu mesaje de mulțumire,
accesorii pentru creioane, accesorii pentru
scriere (articole de birou), bile de pix, carioci,
călimări, cartușe pentru stilouri, cerneală de
scris, cerneală pentru desen, condeie, creioane
acționate mecanic, garnituri de birou, cutii pentru
stilou și creion, cretă de scris, creioane de
colorat, creioane mecanice, penare, mine pentru
creioane, instrumente de scris, mape pentru
scris (papetărie), hârtie sugativă, plumiere, pixuri
și stilouri, penițe (de scris), ustensile de scris,
suporturi atașate la instrumentele de scris pentru
a fi mai ușor de folosit, suporturi pentru așezarea
orizontală a stilourilor, suporturi pentru agățat
pensule de scris, suporturi pentru așezarea
verticală a stilourilor, suporturi pentru creioane
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și stilouri, tocuri, truse pentru prelevarea
amprentelor, truse de creioane, tușiere, stilouri,
sigilii, seturi de creioane, rezerve pentru
markere, protecție de buzunar pentru stilou,
seturi de stilou, ștampilă datieră, ștampilă de
cauciuc pentru documente, creioane corectoare,
batoane corectoare, bandă corectoare pentru
dactilografie, gume de șters, răzuitoare de
birou, radiere, markere cu ștergere uscată,
lichid corector, ștergătoare pentru table albe,
tipare de croitorie, timbre, tichete (bilete), teuri
pentru desen, tipărituri, tăvi pentru birou, tatuaje
temporare, table magnetice pentru planificarea
activităților și a programărilor, tablete de ceară
pentru sigilii, table pentru luat notițe (articole
de birou), table de scris albe, table albe cu
proprietăți magnetice, tabele de scor, suporturi-
presă pentru cărți, supracoperte din hârtie
pentru dosare, suporturi pentru ștampile (sigilii),
suporturi separatoare pentru corespondeță și
notițe, suporturi pentru instrumente de scris,
suporturi pentru hârtie (articole de birou),
suporturi pentru dosare, suporturi pentru
ecusoane cu nume (articole de birou), suporturi
pentru documente sub formă de articole
de papetărie, suporturi pentru corespondeță,
suporturi pentru carnețele, suporturi pentru
capsatoare, suporturi pentru calendare de birou,
ștergătoare de penițe, suporturi cu sertare pentru
articole de papetărie (birotică), suport de birou
rotativ pentru a nota și păstra informații de
contact, suporturi de birou pentru cărți de
vizită, suporturi de birou pentru documente,
ștampile de birou, seturi de birou, separatoare
pentru dosare, separatoare pentru carnețele
de notițe, semne de carte, semne adezive,
sclipici pentru papetărie, șabloane (papetărie),
saci poștali fabricați din hârtie, reviste (publicații
periodice), publicații promoționale, publicații
periodice tipărite, rame pentru fotografii, registre,
publicații periodice, prospecte, produse de
imprimerie, plicuri, pliante, planșe de perete,
planuri arhitecturale, planificatoare (articole
tipărite), piuneze, picturi artistice, periodice,
perforatoare electrice (articole de birou), etuiuri
pentru pașaport, paspartuuri, organizatoare
personale, pagini de albume de fotografii,
organizatoare de birou, panglici din hârtie
creponată, orare, modele tipărite, meniuri,
notesuri, materiale imprimate, mașini de birou,
mape tip servietă, mape pentru documente,
mape, manuale tipărite, litere și cifre adezive,
litere și cifre realizate din hârtie, jurnale de
buzunar, jurnale de bord (jurnale de bord),
jurnale comerciale, litere cu adeziv pentru
inscripții, lecții tipărite, jurnale, insigne din
carton, indicatoare publicitare din hârtie, inele

de hârtie pentru trabucuri, indexuri pentru
dosare, tipare pentru confecționarea articolelor
de îmbrăcăminte, imprimeuri cu desene animate,
horoscoape tipărite, huse pentru carnete de
cecuri, hârtie de calc, hărți de traseu, hărți
rutiere, formulare în alb, florare, flip-charturi
cu foi goale, flip-charturi imprimate, folii pentru
documente, etichete pentru cadouri, etichete
tipărite din hârtie, etichete din hârtie, etichete
din carton, etichete autocolante, etichete
adezive, echipament pentru imprimare și
legare, echipament pentru educație/învățământ,
dosare, almanahuri, anuare (publicații tipărite),
bancnote, batoane de vopsea, blocuri de
desen, caiete școlare, călăreți pentru cartoteci,
carnețele, carnete de cecuri, cărți de vizită, cărți
de telefon, cărți de joc cu întrebări, cărți cu
abțibilduri pentru activități, cartonașe nescrise,
cartonașe de colecție, cecuri, ceară sigiliu,
chitanțiere, cerneală, colaje, coperte de protecție
pentru cărți, coperte (papetărie), coșuri de birou
pentru accesorii de birou, creioane colorate,
cutii pentru creioane, cutii pentru dosare,
cupoane, cutii pentru flipchart-uri, decalcomanii,
decapsatoare, cuvinte încrucișate, cutii pentru
șabloane, diplome imprimate, diagrame tipărite,
deschizător scrisori, decorațiuni din hârtie pentru
petreceri, degetare de cauciuc, decorațiuni
adezive de perete, realizate din hârtie,
decorațiuni de petreceri din hârtie metalică,
diagrame rotunde de carton, din două sau
mai multe bucăți suprapuse, pentru calcularea
datelor, dispozitive de mărunțire a cd-urilor,
de uz casnic sau profesional, ecusoane cu
nume (articole de birou), embleme imprimate,
felicitări, etuiuri pentru pașapoarte, etuiuri pentru
ștampile, etichete pentru marcare, fălțuitoare
(articole de birou), fanioane de hârtie, fișe
cu date, fișe cu informații, fișe (papetărie),
felicitări pop-up, felicitări muzicale, felicitări
aniversare, felicitări pentru ocazii speciale,
fluturași informativi, folii adezive de transfer, folii
transparente (papetărie), formulare comerciale,
fotografii, fotografii înrămate și neînrămate,
grafice tipărite, ghiduri de studiu., tablouri, cu sau
fără ramă.
20. Adăposturi și paturi pentru animale de
companie, afișaje, standuri și indicatoare, nu din
metal, mobilă și mobilier, recipiente și dispozitive
de închidere și suporturi pentru acestea,
nemetalice, scări și trepte mobile, nu din metal,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante
și decorațiuni din materiale ca lemn, ceară,
ghips sau plastic, balamale nemetalice, vizoare
pentru uși, nu din metal (fără mărire), ventile,
nu din metal, tije, nemetalice pentru scări, tije
de sprijin pentru plante sau copaci, nemetalice,
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tije, nemetalice pentru suspensie nemetalice
pentru atârnarea articolelor, tăvi nemetalice, tobe
de înfășurare nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri, tipare din plastic pentru utilizare în
cadrul procesului de fabricare de mobilier, tuburi
din plastic care se pot strânge, goale, ventuze
(accesorii), ventilatoare pentru uz personal,
care nu sunt electrice, verigi confecționate din
materiale nemetalice, țăruși, nu din metal, pentru
plante sau copaci, șine pentru perdele de duș,
țăruși nemetalici pentru corturi, suporturi pentru
plante, suporturi pentru fanioane, suporturi
pentru copaci (nemetalice), tacheți pentru
andocare, nu din metal, sisteme nemetalice de
fixare pentru plăcuțe de înmatriculare, șaibe
din plastic, prăjini nemetalice, plăcuțe pentru
ușă, nu din metal, plăcuțe de identificare pentru
animale, nemetalice, plăci funerare din plastic,
opritoare pentru dulapuri, nu din metal, opritoare
din lemn pentru uși, mulaje din ipsos pentru
turnarea de materiale ceramice, mânere sferice
din plastic, mânere din sticlă, mânere rotunde
din lemn, mânere din porțelan, matrițe de
plastic pentru fabricarea săpunului, manșoane
din materiale nemetalice pentru bastoane de
mers, manșoane pentru susținerea conductelor
(plastic), mosoare nemetalice cu acționare
manuală pentru furtunuri de grădină, muchii
de scări din plastic, mânere pentru sertare,
nu din metal, mânere din plastic pentru uși,
mânere din plastic pentru sertare, mânere din
ceramică pentru mobilier, mânere de sprijin
nemetalice, lanțuri, nu din metal, inele pentru
perdele, inele pentru nas de taur (nemetalice),
mânere din ceramică, inele pentru draperii de
duș, glisiere suspendate de plafon din materiale
nemetalice, garnituri din material plastic, tobe
de înfășurare, nemetalice, nemecanice pentru
furtunuri, încuietori și chei, nu din metal,
geamanduri, garnituri pentru uși, porți și ferestre,
nu din metal, închideri cu inel, altele decât cele
din metal, etriere de întindere, nu din metal,
evantaie de mână, etichete din plastic, dopuri
pentru chiuvete, nemetalice, dopuri pentru
dușuri, nemetalice, doage din lemn, distanțiere
pentru plăci, dopuri de cadă din materiale
nemetalice, discuri și plăci de suport, nu din
metal, distanțiere din plastic folosite împreună
cu panourile sandviș, covorașe de protecție,
detașabile, pentru chiuvete, cobilițe, clanțe din
lemn, corniere din plastic, dispozitive de fixare
nemetalice, clame ajustabile (nemetalice), capră
de tăiat lemne, cârlige nemetalice pentru baie,
cepuri (nemetalice) pentru căzi, catarge portabile
pentru arborat steaguri, nu din metal, cârlige
cu șurub, nu din metal, cârlige nemetalice,
cale pentru roți, nu din metal, brățări de

identificare, nemetalice, bobine din lemn (pentru
fire, mătase, șnur), bolțuri de ancorare, nu din
metal, bețișoare din lemn pentru bomboane sau
înghețată, bare pentru draperii de duș, bare de
duș, bare de plastic pentru scări, bare mâner,
nemetalice, bujii nemetalice cu autofiletare,
șuruburi nemetalice, nituri nemetalice, pitoane,
nemetalice, piulițe (încuietori), nu din metal,
mijloace de fixare pentru cabluri, conectori
și suporturi, nu din metal, dopuri nemetalice,
cuie nemetalice, dispozitive de fixare pentru
țevi, conectori și suporturi, nu din metal,
cleme nemetalice, agățătoare nemetalice pentru
depozitare pe rafturi, articole pentru organizarea
hainelor, altare pentru familii budiste (butsudan),
arcuri sub formă de accesorii nemetalice
pentru tapițerie, balansoare, balansoare pentru
copii, uși pentru mobilier, vitrine de prezentare
(altele decât vitrinele frigorifice), zăvoare pentru
mobilă, nu din metal, uși de mobile, uși de
dulapuri, tetiere (mobilă), umerașe și cuiere
pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier)
și cârlige pentru îmbrăcăminte, suprafețe de
lucru, țarcuri pentru bebeluși, țarcuri de copii,
suporturi nemetalice pentru mobilă, suporturi
nemetalice pentru rafturi (piese de mobilier),
suporturi nemetalice pentru unelte, montate pe
perete, suporturi pentru oglindă, suporturi, nu
din metal, pentru susținerea meselor, suporturi
de umbrele, suporturi de mobilier nemetalice,
suporturi de cărți, suporturi independente pentru
prosoape (mobilier), suporturi nemetalice pentru
mobilier, stative pentru sticle, standuri pentru
ziare, șine nemetalice pentru sertare, sertare
(piese de mobilier), sertare pentru mobilier,
separatoare pentru rafturi (nemetalice) sub
formă de piese de mobilier, scăunele-leagăn,
scaune gonflabile, scaune de baie portabile
pentru bebeluși, destinate utilizării în cada
de baie, rotile, rezemătoare de picioare,
rezemătoare ajustabile pentru a sta în pat
în poziție șezând, rastele pentru arme, rafturi
utilizate ca piese de mobilier pentru copii,
rafturi suspendate pentru depozitare (mobilier),
rafturi prefabricate (mobile), rafturi pliante, rame,
rafturi modulare (mobilier), rafturi metalice, rafturi
(mobilier) confecționate în principal din lemn,
utilizate pentru depozitare, rafturi de mobilă,
rafturi (mobilă), protecții din fetru pentru picioare
de mobilier, premergătoare pentru copii, porți de
siguranță pentru uși sau scări, premergătoare
pentru bebeluși, plăci frontale de dulapuri,
piese pentru dulapuri (nemetalice), piese de
mobilier, piese de mobilier nemetalice, piese
pentru sisteme de rafturi (nemetalice), piese
de asamblare pentru mobilier, picioare pentru
mobilă, pereți despărțitori (mobilier), picioare
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de scaun, picioare de masă, perne pentru
scaune, paravane separatoare (mobilier), paturi,
așternuturi, saltele și perne, panouri pentru
partea din spate (piese de mobilier), oglinzi
(sticlă argintată), module pentru depozitare
(mobilier), module nemetalice demontabile
(mobilier), mobilier pentru casă, birou și
grădină, mobilier de baie, mobilier de exterior,
rafturi de mobile, mânere pentru mobilă, din
plastic, lăzi pentru scule nemetalice, goale,
leagăne pentru verandă, mânere rotunde pentru
sertare (nemetalice), lăzi de depozitare, huse
pentru îmbrăcăminte (garderobe), huse textile
(adaptate) pentru mobilier, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
huse de protecție pentru mobilier (ajustate),
huse de schimb (ajustate) pentru scaune (piese
de mobilier), grilaje pentru șemineuri (mobilier),
huse adaptate pentru mobilier, grilaje din lemn,
grilaje nemetalice de protecție pentru bebeluși,
copii și animale de companie (mobilier),
grilaje de siguranță (bariere) extensibile
pentru scări, grilaje de siguranță extensibile
pentru uși, glisoare nemetalice pentru mobilă,
glisiere pentru sertare (nemetalice), ghișee
pentru bănci, ghidaje (dispozitive de culisare)
pentru sertare (nemetalice), garnituri pentru
dulapuri (nu din metal), ghidaje (dispozitive
de culisare) pentru sertare (articole metalice
pentru mobilier), extensii pentru mese, etajere,
garnituri nemetalice pentru mobilier, elemente de
mobilier, cutii pentru unelte (mobilier), dispozitive
de fixare nemetalice pentru mobilier, dispozitive
de ghidare pentru sertare (nemetalice),
dispozitive de fixare nemetalice pentru rafturi,
cutii pentru trusouri de nou-născuți (din lemn
sau plastic), coșuri împletite, cotiere pentru
mobilă, plăci de chihlimbar sintetic, casete
pentru chei (mobilier), coarne de animal,
coarne artificiale, carapace de broască țestoasă
(material neprelucrat sau parțial prelucrat), benzi
de plută, benzi de lemn, bambus, gheare de
animale, chihlimbar, cochilii de melc de mare,
colți de fildeș (material neprelucrat sau parțial
prelucrat), fildeș, dinți de animale, corali, copite
de animale, muchii din paie, imitații de baga,
împletituri de paie, trestie (materiale pentru
împletit), spumă de mare, sidef, răchită, cochilii
de scoici, os de balenă, oase de animale
(material neprelucrat sau parțial prelucrat),
valve (material neprelucrat sau semi-prelucrat),
animale împăiate, busturi de fildeș, busturi de
ceară, busturi de os, busturi din lemn, busturi
de plastic, artă (obiecte de artă din lemn, din
ceară, din ghips sau din materiale plastice),
capcana viselor (decorațiuni), decorații pentru
masă (ornamente) confecționate din lemn, trofee

din plastic, statui din plastic, statui din os,
trofee de lemn, sculpturi ornamentale realizate
din ipsos, statuete de fildeș, statuete din lemn,
ceară, ghips sau din materiale plastice, statuete
din os, statui de fildeș, statui din chihlimbar
presat, plăcuțe decorative murale (mobilier), nu
din materiale textile, plăci decorative din ipsos,
sculpturi de ipsos, sculpturi de ceară, sculpturi
de plastic, sculpturi din fildeș, sculpturi din lemn,
sculpturi în os, ornamente de plastic pentru
torturi, obiecte de artă din lemn, obiecte de artă
din ipsos, obiecte de artă din ceară, obiecte de
artă din material plastic, obiecte de artă fabricate
din paie, obiecte de artă fabricate din plută,
opere de artă din coajă de nucă, ornamente
pentru prăjituri realizate din plastic, modele
la scară redusă, din plastic, pentru decorare,
modele (ornamente) confecționate din ipsos,
modele (ornamente) confecționate din ceară,
modele (ornamente) confecționate din plastic,
modele (ornamente) confecționate din lemn,
modele (ornamente) confecționate din rășini
sintetice, machete de vehicule (ornamente)
confecționate din lemn, machete de vehicule
(ornamente) confecționate din plastic, machete
de vehicule (ornamente) confecționate din ceară,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din ipsos, machete de figurine (ornamente)
confecționate din rășini sintetice, machete de
avioane (ornamente) confecționate din ipsos,
machete de avioane (ornamente) confecționate
din lemn, machete de avioane (ornamente)
confecționate din plastic, machete de avioane
(ornamente) confecționate din ceară, machete
de avioane (ornamente) confecționate din rășini
sintetice, lucrări de artă din chihlimbar, globuri
lucioase, imitații de produse alimentare, din
plastic, figurine ornamentale confecționate din
lemn, figurine ornamentale confecționate din
ipsos, figurine ornamentale confecționate din
ceară, figurine turnate din materiale plastice,
figurine din răşină, figurine din os, figurine în
miniatură (plastic), figurine din lemn, figurine
din ipsos, figurine din fildeș, figurine din ceară,
decorațiuni de perete din ceară, decorațiuni
de perete, din lemn, butoaie și putini, nu
din metal, butelii pentru gaz, nu din metal,
canistre, nu din metal, capace pentru recipiente,
capsule ale timpului nemetalice, vase din
plastic pentru ambalare, tăvi de stivuire din
plastic, truse de scule nemetalice, goale, tuburi
de plastic pentru transmiterea corespondenței,
rezervoare nemetalice pentru depozitarea apei
(recipiente), sicrie și urne funerare, scrinuri,
rezervoare pentru stocarea gazelor, care nu
sunt metalice sau de zidărie, recipiente pentru
protecție, realizate din materiale nemetalice,
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destinate depozitării de bunuri, recipiente
nemetalice pentru lichide (altele decât cele
pentru uz casnic și bucătărie), recipiente
de apă portabile confecționate din plastic,
recipiente din plastic pentru medicamente,
recipiente din plastic pentru medicație utilizate
în scopuri comerciale, recipiente flexibile din
plastic pentru transportarea lichidelor, recipiente
din plastic pentru depozitarea bunurilor în
vederea transportului, lăzi și palete, nu din
metal, dulăpioare cu încuietoare pentru bagaje,
dulapuri murale, dopuri din plastic pentru
recipiente utilizate la împachetarea bunurilor
industriale, închideri combinate pentru recipiente
(nemetalice și nu pentru uz casnic sau
bucătărie), dispozitive de închidere pentru
recipiente (nemetalice), cutii din plastic, cutii
de siguranță, nu din metal, cutii de plastic
decorative, cutii de lemn pentru sticle, cutii
de lemn pentru stocarea jucăriilor, cutii
confecționate din materiale plastice laminate,
cutii de ambalare confecționate din lemn, coveți
nemetalice, containere nemetalice, containere
flotante nemetalice, cofraje din plastic pentru
ouă, cisterne de apă din plastic de uz
casnic, cisterne de apă din plastic de uz
industrial, cifre pentru plăcuțele de înmatriculare
(nemetalice), cifre confecționate din plastic
pentru mobilier, cifre confecționate din plastic
pentru clădiri, baloane publicitare, aviziere
din plută, articole pentru afișarea prețului la
punctele de vânzare, realizate din materiale
plastice, benzi decorative din plastic pentru
aplicarea pe fațadele magazinelor, vitrine de
prezentare, table pentru prezentări, tejghele
pentru expunere, vitrine, tabele de marcaj,
suporturi rotative (mobilier), suporturi pentru
reviste, suporturi pentru tejghele, standuri
de prezentare pentru mărfuri, standuri de
prezentare portabile pentru reclame, standuri de
prezentare, sisteme de afișare, seturi de piese
(vândute împreună) pentru asamblare vitrine,
rafturi de magazin, rafturi de prezentare, rame
pentru panouri indicatoare, semne gonflabile
din plastic, plăcuțe din plastic, portcarturi
sub formă de panouri de prezentare, plăcuțe
decorative (nemetalice) pentru vehicule, plăcuțe
de înmatriculare pentru vehicule (nemetalice),
plăci din lemn pentru scopuri publicitare
(neluminoase), placi de identitate, nemetalice,
panouri publicitare, panouri de prezentare a
bijuteriilor, mobilier pentru magazine, numere
de casă, nemetalice, neluminoase, panouri de
afișare, manechine și manechini de croitorie,
mobilier pentru expunerea produselor, conuri
rutiere de plastic, ecusoane din plastic, rampe
din plastic destinate utilizării cu vehicule, taburet

înălțător (kick step), case de joacă pentru
animale de companie, cuibare, culcușuri pentru
animale, fundații de fagure pentru stupi, mobilier
pentru animalele de companie, perne pentru
animale de companie, rame pentru stupi, stupi
de albine, stâlpi de zgâriat pentru pisici, trape
de acces pentru câini/pisici nemetalice sau
din zidărie, cutii poștale cu picior (nu din
metal), paturi, dulapuri (mobilier), canapele,
noptiere, comode, mese, scaune, fotolii, birouri,
scări pentru biblioteci, nemetalice, etajere
pentru biblioteci, unități de depozitare (mobilier),
accesorii (nemetalice) pentru bufete, accesorii
(nemetalice) pentru dulapuri, accesorii pentru
dulapuri (nemetalice), accesorii de interior pentru
garderobe, accesorii metalice pentru expunere
(mobilier), accesorii pentru mobilier, care nu
sunt din metal, accesorii pentru pătuțuri (cu
excepția lenjeriei de pat), accesorii nemetalice
pentru magazin respectiv: articole pentru
organizarea hainelor (mobilier), bibliorafturi
pentru depozitarea revistelor (mobilier), buferuri,
birouri, poliţe pentru biblioteci, etajere pentru
biblioteci, grilaje nemetalice de protecţie pentru
bebeluşi, copii şi animale de companie
(mobilier), coşuri pentru bebeluşi (pătuturi),
huse adaptate pentru ramele de la pătuturi de
copii, pătuturi de siguranţă, protecţii antilovire
pentru pătuţuri-leagăn de copii, altele decât
lenjeriile de pat, bariere de protecţie pentru
pat, perne de susţinere pentru scăunele de
copii, vergele metalice de perdele, suporturi
de raft metalice (piese de mobilier), ştifturi
metalice cu cap şi gaură pentru cui spintecat,
nu din metal, standuri metalice de prezentare,
şine metalice pentru perdele, sertare metalice
(piese de mobilier), separatoare metalice pentru
rafturi (piese de mobilier), rafturi metalice,
module metalice demontabile, bolţuri, şuruburi,
dibluri, rotile pentru mobilă, somiere, cârlige de
agăţat, nemetalice/cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, fitinguri pentru mobilă,
nemetalice, elemente despărţitoare din lemn
pentru mobilă/elemente despărţitoare din lemn
pentru mobilă, balamale, nemetalice, rafturi,
sertare pentru mobilă, bare de plastic pentru
scări, muchii de scări din plastic, grilaje de
siguranţă (bariere) extensibile pentru scări.,
opritoare pentru uşi, nu din metal sau din
cauciuc, saltele din paie, saltele gonflabile /
pneumatice, nu cele pentru scopuri medicale,
coşuri, nemetalice.
21. Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale
ca porțelan, teracotă sau sticlă, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu utilizare
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nespecificată, ustensile cosmetice, pentru igienă
și pentru îngrijirea frumuseții, ustensile de
uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, veselă, articole de bucătărie și
recipiente, articole pentru curățarea dentară,
aparate de demachiat, non-electrice, aparate
pentru demachiere, electrice, aparate pentru
demachiere, neelectrice, aplicatoare cosmetice,
aplicatoare de fard, aplicatoare pentru farduri
de ochi, bureți, bureței pentru machiaj,
bureți cosmetici, bureți de baie, bureți de
față pentru aplicarea machiajului, bureți de
toaletă, pămătufuri pentru bărbierit, bureți
pentru corp, bureți pentru curățarea feței,
bureți pentru frecare, ustensile cosmetice,
căzi, aparate deodorizante pentru uz personal,
dozatoare pentru șampon, doze din sticlă
pentru medicație, goale, flacoane pentru parfum,
dozatoare de săpun, dozatoare pentru creme de
îngrijire a pielii, distribuitoare pentru cosmetice,
dispozitive de demachiere, mănuși abrazive
pentru exfolierea pielii, pensule de uz cosmetic,
pensule pentru buze, pensule pentru contur
de ochi, perii de baie, perii pentru curățat,
perii pentru exfoliere, perii pentru rimei,
perii pentru igiena personală, periuțe pentru
gene, piepteni, portfarduri (accesorizate), pudre
compacte (cutii), pudriere (goale), pudriere
din metale prețioase, pudriere din metale
prețioase (vândute goale), pudră cosmetică
compactă (goală), pulverizatoare de parfum,
pulverizatoare de uz casnic, spatule cosmetice,
rafturi pentru cosmetice, rafturi pentru geluri
de duș: rafturi pentru preparate de curățare
a corpului, recipiente pentru cosmetice goale,
recipiente pentru loțiuni, goale, de uz casnic,
recipiente pentru săpun goale, savoniere,
spatule cosmetice destinate utilizării împreună
cu preparate de epilare, periuțe pentru
sprâncene, sticle goale pentru pulverizare,
suporturi pentru cosmetice, truse de toaletă,
truse de toaletă cu conținut, perii cosmetice,
cutii adaptate pentru ustensile cosmetice,
aspersoare, boluri pentru flori, coșuri de flori,
ghivece de flori, jardiniere, perii pentru gazon,
mănuși de grădinărit, pulverizatoare pentru
furtunuri de grădină, recipiente pentru flori,
stropitori, suporturi pentru flori, vaze, vaze pentru
flori, acvarii și vivarii, articole pentru controlul
dăunătorilor și paraziților, colivii pentru păsări,
boluri pentru peștișori, litiere pentru animale de
companie, aparate de curățat scame, electrice
sau neelectrice, coșuri de rufe, cârlige de rufe,
frânghii pentru întins rufele, mese de călcat,
încălțătoare, suporturi de uscat haine, suporturi
pentru fiare de călcat, articole de sticlărie,
bibelouri de porțelan, busturi din porțelan,

porțelanuri, lucrări de artă confecționate din
ceramică, lucrări de artă confecționate din
cristal, aparat de masaj pentru pielea capului,
bazine (recipiente), boluri pentru bărbierit, cuve
pentru clătit, chiuvete, dispozitive pentru săpun
lichid, dozatoare de gel de duș, dozatoare
de săpun de mâini, olițe pentru copii, inele
și bare pentru suportul prosoapelor, piepteni
electrici, suporturi pentru bureți, suporturi de
perete pentru săpun, suporturi de pahare pentru
baie, aparat pentru parfumarea aerului, cutii
pentru monezi (pușculițe), pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, aparate de gătit cu
aburi, neelectrice, aparate de gătit sub vid, boluri
de sticlă, paie de băut, ustensile de curățenie
pentru toaletă și baie, lăzi de gunoi, boluri pentru
băut pentru animale de companie, boluri pentru
hrănirea animalelor de companie, automate,
boluri pentru hrănirea și adăparea animalelor
de companie, dispozitive electronice de hrănire
pentru animale de companie, dispozitive de
hrănire pentru animale pe care animalele le
pot acționa singure, articole pentru animale,
căușe pentru hrana canină, distribuitoare de
hrană pentru animale de companie acționate
de acestea, adăpătoare nemecanizate sub
formă de distribuitoare portabile de apă și
de lichide pentru animale de companie,
alimentatoare nemecanizate pentru animale,
adăpători acționate de animale domestice,
căni speciale cu muștiuc pentru hrănire,
dispozitive de hrănire pentru hrănirea păsărilor
în colivii, dispozitive de hrănire pentru hrănirea
păsărilor în natură, dispozitive de hrănire
pentru păsări, iesle de hrănire metalice pentru
bovine, dispozitive de hrănire pentru păsări
sub formă de recipiente, iesle pentru bovine,
jgheaburi metalice pentru bovine, jgheaburi de
apă pentru bovine, troace pentru ovine, litiere
pentru pisici, filtre destinate utilizării în litiere
pentru pisici, tăvi de plastic folosite ca litiere
pentru pisici, duze pentru furtunuri de apă,
terarii de apartament (pentru animale), sticle
pentru apă, bazine de apă (pentru pești vii),
perii pentru animale de companie, borcane cu
gustări pentru animale de companie, recipiente
de uz casnic pentru depozitarea hranei pentru
animale de companie, periuțe de dinți pentru
animale de companie, piepteni pentru animale
domestice, recipiente de băut pentru animale,
cuști de sârmă pentru animale domestice, vase
de mâncare pentru animale de casă, vase pentru
mâncare pentru animale de casă, recipiente
de mâncare pentru animale de companie,
recipiente din plastic pentru distribuirea de
mâncare animalelor de companie, recipiente
din plastic pentru distribuirea de produse de
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26. Accesorii pentru îmbrăcăminte, articole
de cusut și articole decorative din
material textil, respectiv: ace pentru maşina
de cusut, brasarde/banderole de braţ
(accesorii de îmbrăcăminte), broşe (accesorii
de îmbrăcăminte), catarame (accesorii de
îmbrăcăminte), suporturi pentru gulere,
cordoane pentru îmbrăcăminte, croşete/ace de
croşetat, forme pentru cârpit, borduri pentru
îmbrăcăminte, broderie/articole ornamentale
(broderie), închizători pentru îmbrăcăminte,
volănaşe pentru îmbrăcăminte, panglici și
funde de mercerie, petice termoadezive pentru
repararea sau decorarea articolelor textile,
andrele, ornamente din dantelă/pasmanter,
monograme pentru marcarea lenjeriilor/numere
sau litere pentru marcarea lenjeriilor, ornamente
pentru pantofi, cârlige pentru pantofi, capse,
fermoare pentru genţi/închizători cu fermoar
pentru genţi, ace și ace cu gămălie pentru
entomologie, articole de păr (decorativ, fixare și
protetice), brelocuri (nu ca bijuterii sau pentru

28. Echipamente pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, articole și echipament de sport,
jucării, jocuri și articole de joacă, aeromodele,
zmeie, seturi de jucării, mese multifuncționale
pentru copii (jucării), jucării zornăitoare, jucării
vorbitoare, kituri de asamblat machete la scară
(jucării), machete auto (jucării), machete de
animale (jucării), machete de clădiri (jucării),
machete de plastic sub formă de jucării,
machete de structuri (jucării), jucării antistres,
aparate de exerciții de jucărie, aparate pentru
jocuri video, jocuri electronice de tip arcade și
aparate de jocuri electronice, articole de joacă
educative, articole fantezie pentru petreceri,
biciclete de jucărie, bastoane pentru majorete,
căluți-balansoar, case de păpuși, camere de aer
gonflabile pentru activități recreative acvatice,
corturi de joacă, tobogane, triciclete (articole de
joacă), trotinete, patine cu role în linie, accesorii
de protecție pentru coate pentru practicarea
patinajului, aparate de gimnastică, aparate de
interior pentru fitness, veste de protecție pentru

băut animalelor de companie, distribuitoare de
lichide pentru utilizare cu sticle, distribuitoare de
băuturi, neelectrice, ajutaje pentru pulverizare
pentru furtunurile de grădină, capete de
stropitori, duze de furtun pentru stropit, aparate
neelectrice pentru lustruirea podelelor, aparate
de ceruit neelectrice, aparate pentru șters praful,
neelectrice, aplicatoare de ceară pentru podea,
montabile pe un mâner de mop, bureți abrazivi,
bureți de curățat de uz casnic, bureți de mare
naturali, bureți de menaj, bureți metalici, bureți
pentru bucătărie, capete de mop, cârpe pentru
curățare, cârpă pentru ochelari, distribuitoare
de săpun, fărașe, dispozitive non-electrice
de curățat covoare, găleți de plastic, lavete
de spălat vase, instrumente abrazive pentru
utilizare în bucătărie (curățare), instrumente cu
ventuze pentru desfundarea țevilor, instrumente
de spălat geamuri (pentru uz casnic), mănuși
de curățenie din țesături, litiere pentru animale,
mături, mănuși de menaj, material pentru perii,
material pentru curățare, pămătufuri de praf,
mopuri, perii, perii de spălat, perii de praf, perii
pentru haine, ștergătoare de geamuri, raclete
de uz casnic, pompe de desfundat toaleta,
suporturi pentru perii de toaletă, vaporizatoare
de parfum (goale), truse pentru accesorii de păr
de menaj și de uz casnic, mănuși de bucătărie,
mănuși din cauciuc pentru uz casnic, mănuși
din plastic de uz casnic, mănuși de bumbac de
uz casnic, tăvi biodegradabile de uz casnic, tăvi
compostabile, suporturi pentru veselă, suporturi
pentru ustensile de bucătărie, recipiente de uz
casnic, farfurii pentru masă, coşuri pentru uz
casnic, teluri, neelectrice, pentru uz casnic.

chei, inele sau lanțuri), fructe, flori și legume
artificiale, ace, trese, tivuri false, volane de fuste,
șnururi răsucite pentru îmbrăcăminte, suporturi
pentru gulere, piese care se lipesc la cald,
pentru ornamente de articole textile (mercerie),
rame pentru articole croșetate, roți de trasare,
rozete din materiale textile, set de accesorii
interschimbabile pentru pantofi, nemetalice,
seturi de cusut, șireturi de încălțăminte,
șnururi pentru bordat, sisteme de închidere cu
fermoar de plastic, sisteme de fixare pentru
încălțăminte, pene decorative, pernițe de ace,
petice pentru haine, panglici, șnururi (cu excepția
broderiei), panglici elastice, paiete, ornamente
pentru pălării, piese care se lipesc la căldură
pentru ornamente de articole textile (mercerie),
nasturi, materiale pentru tivirea articolelor
de îmbrăcăminte, jartiere de gleznă, jabouri
(dantele), mărgele pentru ornament, întărituri
pentru tivirea articolelor de îmbrăcăminte,
insigne brodate, încheietori de curea, încheietori
pentru rochii, încheietori pentru sutiene,
încheietori pentru îmbrăcăminte, închizătoare
cu arici, închizători cu fermoare, închizători
metalice pentru încălțăminte, franjuri, fermoare
pentru genți, flori artificiale pentru articole
de îmbrăcăminte, epoleți, embleme brodate,
degetare pentru cusut, dantele, fermoare,
croșete, cutii de croitorie, clipsuri pentru mănuși,
catarame pentru încălțăminte, catarame pentru
îmbrăcăminte, ciucuri (pasmanterie), carabine,
broderie, butoni, articole de mercerie, ace de
siguranță, andrele de tricotat, păr fals, broşe,
plante artificiale, altele decât pomii de crăciun,
flori artificiale.
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arte marțiale, trambuline, skateboarduri, schiuri,
saci de box, sănii, ringuri de box, protecții de
corp pentru sport, prăștii, popice, pompe pentru
mingi, platforme pentru exerciții, patine, parașute
de rezistență pentru antrenament fizic, piscine
gonflabile pentru agrement, mingi de sport, jocuri
sportive, leagăne pentru yoga, genți adaptate
articolelor de sport, genți adaptate pentru
transportul accesoriilor sportive, echipament
pentru înot, scaune de joc interactive pentru
jocuri video, mingi antistres pentru antrenarea
mâinilor, mingi antistres din materiale maleabile,
joystick-uri pentru jocuri video, console de jocuri,
console portabile pentru jocuri video, controlere
pentru console de jocuri, plute de pescuit,
gute de pescuit, lansete de pescuit, genți de
pescuit, nade pentru pescuit, strune pentru
pescuit, momeală pentru pescuit, mincioguri de
pescuit, plute pentru pescuit, cârlige de pescuit,
echipament de pescuit, mulinete pentru pescuit,
plase pentru pescuit, hamuri pentru pescuit,
monturi paternoster pentru pescuit, senzori
de mușcătură (pescuit), momeală de pescuit
(sintetic), momeală artificială pentru pescuit,
juvelnice (unelte de pescuit), genți adaptate
pentru pescuit, nadă artificială de pescuit, bărci
gonflabile pentru pescuit, cutii cu nade pentru
pescuit (articole de pescuit), cutii de insecte
pentru pescuit (articole de pescuit), vârtejuri
(unelte de pescuit), momeală artificială de
pescuit, fire tippet pentru pescuit, vergi de undițe
pentru pescuit, muște artificiale folosite pentru
pescuit, suporturi pentru undițe de pescuit, vergi
de pescuit pentru personalizare, greutăți de
plumb pentru pescuit, plase de pescuit în acvari,
tocuri pentru undițe de pescuit, lansete pentru
pescuit la muscă, aparate indicatoare acustice
folosite pentru pescuit, momeli mirositoare
pentru vânătoare sau pescuit, plase pentru
pescuitul cu undița, greutăți din wolfram pentru
pescuit, cutii de ustensile pentru pescuit, momeli
pentru vânătoare sau pescuit, suporturi de undiță
pentru pescuitul de pe mal, indicatoare de
mușcătura peștelui pentru pescuit la copcă,
momeală artificială de aruncat în apă pentru
pescuit, alarme de mușcătură pentru pescuitul
cu undița, săculeți cu momeală pentru catapulte
de pescuit, articole de scoatere a peștelui
din cârlige de undiță (accesorii de pescuit),
indicatoare de presiune electronice folosite la
pescuitul cu undiță, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun, accesorii pentru
antrenamentul de golf, accesorii de pescuit,
articole de pescuit, articole și echipamente
pentru vânătoare și pescuit, respectiv: crose
de golf, momeală artificială pentru pescuit,
indicatoare de tragere/mușcătură (unelte de

pescuit), senzori de tragere/mușcătură (unelte
de pescuit), coșuri de prins pește (capcane de
pescuit), momeli pentru vânătoare sau pescuit/
nade pentru vânătoare sau pescuit, unelte pentru
refacerea gazonului (accesorii de golf)/unelte
pentru remedierea găurilor din gazon (accesorii
de golf), instrumente de pescuit, gută pentru
pescuit, mincioguri pentru pescarii cu undița,
undițe de pescuit, cutii de ustensile pentru
pescuit.

───────

(210) M 2022 02420
(151) 07/04/2022
(732) NEXT STEP FORWARD SRL,

SOS. OLTENITEI NR. 13BIS, BL.
G1, ET. 1, AP. 4, JUDETUL ILFOV,
POPEȘTI LEORDENI, 77160,
ILFOV, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL, STR.
GRIVITA NR. 37E, JUDETUL ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

Vânzări cu iubire

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 02.09.01

clase:
41. Asistenţă profesională individualizată
(coaching), servicii oferite de ateliere de formare,
consiliere în carieră (educaţie), consultanţă în
domeniul formării şi perfecţionării, coordonare
de cursuri de formare profesională, coordonare
de cursuri cu privire la administrarea afacerilor,
coordonare de cursuri de instruire, cursuri de
dezvoltare personală, furnizare de cursuri de
formare profesională, organizare de seminarii
educative, educaţie şi instruire, elaborare

(591) Culori revendicate: albastru, mov, violet
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de cursuri de instruire şi de examene,
elaborare de materiale educative, elaborare
de manuale educative, formare continuă,
servicii de instruire în domeniul afacerilor,
formare practică (demonstraţie), furnizare de
formare profesională, furnizare de cursuri de
instruire, furnizare de cursuri educaţionale,
furnizare de informaţii cu privire la instruire,
furnizare de informaţii în materie de educaţie,
furnizare de pregătire, educaţie şi îndrumare,
informaţii în materie de educaţie, instruire,
instruire de personal, instruire profesională,
organizare de activităţi didactice, organizare de
ateliere şi seminare, organizare de conferinţe,
organizare de conferinţe referitoare la formarea
profesională, organizare de conferinţe, expoziţii
şi concursuri, organizare de congrese în
scop de instruire, organizare de cursuri,
organizare de cursuri de formare, organizare
de prezentări cu scopuri educative, organizare
de seminarii referitoare la instruire, organizare
de sesiuni de formare, organizare de webinare,
organizare şi coordonare de conferinţe şi
congrese, organizare și coordonare de cursuri
educaționale, organizare și coordonare de
seminarii și ateliere de lucru (instruire),
organizarea şi conducerea de workshop-uri,
orientare profesională (consiliere în domeniul
educaţiei sau formării), servicii de formare
profesională, pregătire şi instruire, publicare de
manuale de instruire, publicare de materiale
didactice, servicii de consiliere şi informare
privind cariera (asistenţă educaţională şi de
instruire), toate în legătură cu domeniul
vânzărilor.

───────

(210) M 2022 02421
(151) 05/04/2022
(732) FINTECH OS S.R.L., ŞOS.

PIPERA, NR. 46D-46E-48,
OREGON PARK, CLĂDIREA C,
ETAJ 2, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR. DR.
NICOLAE D. STAICOVICI, NR. 14, ET.
1, SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050558,
ROMANIA

(540)

fintechOS northstar

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

9. Software, software de compilare, pachete de
software de calculator, software pentru sisteme
de operare pe calculator, interfețe (informatică),
platforme de software de calculator,
software interactiv, software adaptabil, software
de sistem, software pentru întreprinderi,
software pentru motoare de căutare,
programe de calculator interactive înregistrate
sau descărcabile, programe de calculator
pentru gestiunea proiectelor înregistrate sau
descărcabile, software integrat, programe de
calculator stocate în format digital, programe de
calculatoare (software descărcabil), programe
de calculator înregistrate, software de calculator
care poate fi descărcat prin intermediul rețelelor
informatice globale, programe codificate,
software pentru servere de aplicații, software
de învățare automată pentru analize, software
pentru inteligență artificială și învățare automată,
software de prelucrare a datelor, software
pentru extragere de date, programe pentru
prelucrarea datelor, programe de calculator
pentru accesarea, rasfoirea si cautarea in bazele
de date online, software pentru accesarea
repertoriilor de informații care pot fi descărcate
din rețeaua globală de calculatoare, software
de calculator pentru crearea de baze de
date consultabile care cuprind informații și
date, programe informatice pentru administrarea

(591) Culori revendicate: albastru
(HEX#0066FF), verde (HEX#0BD799)
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bazelor de date înregistrate sau descărcabile,
software de calculator care permite căutarea
și recuperarea de date, software de gestiune
a datelor, motoare de baze de date,
software pentru servere de baze de date,
software de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informațiilor,
software interactiv pentru baze de date, software
pentru servere de cloud, software pentru aplicații
web și servere, baze de date interactive,
baze de date (electronice), baze de date
computerizate, software de calculator pentru
autorizarea accesului la baze de date, software
pentru cloud computing, aplicații software de
tipul business intelligence descărcabile, software
de administrare de afaceri, software informatic
de uz comercial - toate produsele de mai sus în
legătură cu tehnologia financiară.
35. Asistenţă și consultanță în legătură
cu organizarea și managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficienţa afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii de
consultanţă privind managementul afacerilor în
domeniul tehnologiei informaţiilor, furnizarea de
informaţii de afaceri, servicii de consultanță în
afaceri pentru transformare digitală, administrare
și compilare de baze de date informatice,
culegere și sistematizare de informații în baze
de date informatice, organizarea de prezentări
în scopuri comerciale și publicitare, publicitate și
marketing - toate serviciile de mai sus în legătură
cu tehnologia financiară.

42. Servicii it, software ca serviciu (saas),
platforme pentru inteligență artificială sub formă
de software ca serviciu (saas), software
ca serviciu (saas) care oferă software de
învățare automată, elaborare și actualizare de
software informatic, monitorizarea sistemelor
computerizate prin acces de la distanță,
programare pentru calculatoare pentru stocarea
de date, programare pentru calculatoare
pentru sistemele de procesare a datelor și
de comunicații, salvarea externă a datelor,
consultanță în materie de securitate informatică,
cercetare în materie de software de calculator, ───────

41. Furnizarea de instruire în materie de
programare informatică, servicii de instruire
cu privire la programarea de calculatoare,
programare (organizarea de programe) pe
o rețea globală de calculatoare, transfer
de cunoștințe de afaceri și know-how
(training) - toate servicile de mai sus în
legătură cu tehnologia financiară, organizarea
și coordonarea conferințelor și seminariilor,
organizarea expozițiilor cu scop educațional sau
cultural.

inginerie de software informatic, servicii
de personalizare de software, proiectare
și dezvoltare de baze de date, creare,
actualizare și adaptare de programe de
calculator, creare de programe informatice,
creare de programe de prelucrare a datelor,
creare de software, dezvoltare de baze de
date, dezvoltare de platforme de calculatoare,
dezvoltare, actualizare și întreținere de software
și sisteme de baze de date, dezvoltare de
software, dezvoltare de software de calculator
pentru terți, dezvoltare de software pentru
baze de date informatice, dezvoltare și
întreținere de software pentru baze de date
electronice, proiectare, dezvoltare și programare
de software de calculator, actualizare de
software de calculator pentru terți, programare
de software de calculator pentru citirea,
transmiterea și organizarea datelor, proiectare
și dezvoltare de software pentru importarea și
gestionarea datelor, stocare de date, stocare
computerizată de informații comerciale, servicii
it în legătură cu stocarea electronică de
date, managementul proiectelor informatice
în domeniul procesării electronice a datelor
(edp), consultanță tehnologică în domeniul
inteligenței artificiale, servicii de consultanță
privind sistemele de informare computerizate,
consultanță cu privire la programe de baze
de date electronice, consultanță în domeniul
software-ului ca serviciu (saas), servicii de
consultanță în materie de tehnologie a
informației (it), cercetare în domeniul tehnologiei
informației, găzduire de baze de date de
calculator, furnizare de software nedescărcabil
online, închiriere de software pentru importarea
și gestionarea datelor, furnizare de uz temporar
de software nedescărcabil, furnizare de uz
temporar online de software nedescărcabil,
închiriere de software pentru baze de date
electronice, închiriere de programe pentru
procesarea datelor, cloud computing, asigurarea
utilizării temporare de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web,
asigurarea utilizării temporare de software de
operare online nedescărcabil pentru accesarea
și folosirea serviciilor de cloud computing,
asigurarea utilizării temporare de software online
nedescărcabil pentru gestionarea bazelor de
date, prestare de servicii de furnizor de servicii
de aplicații informatice (asp) - toate serviciile de
mai sus în legătură cu tehnologia financiară.
45. Acordarea de licențe pentru software de
calculator, licenţierea proprietăţii intelectuale,
licenţiere (servicii juridice) în cadrul publicării de
software - toate serviciile de mai sus în legătură
cu tehnologie financiară.
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(210) M 2022 02422
(151) 05/04/2022
(732) FINTECH OS S.R.L., ŞOS.

PIPERA, NR. 46D-46E-48,
OREGON PARK, CLĂDIREA C,
ETAJ 2, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR. DR.
NICOLAE D. STAICOVICI, NR. 14, ET.
1, SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050558,
ROMANIA

(540)

fintechOS lighthouse

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.11.12;
29.01.02; 29.01.04

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

9. Software, software de compilare, pachete de
software de calculator, software pentru sisteme
de operare pe calculator, interfețe (informatică),
platforme de software de calculator,
software interactiv, software adaptabil, software
de sistem, software pentru întreprinderi,
software pentru motoare de căutare,
programe de calculator interactive înregistrate
sau descărcabile, programe de calculator
pentru gestiunea proiectelor înregistrate sau
descărcabile, software integrat, programe de
calculator stocate în format digital, programe de
calculatoare (software descărcabil), programe
de calculator înregistrate, software de calculator
care poate fi descărcat prin intermediul rețelelor
informatice globale, programe codificate,
software pentru servere de aplicații, software
de învățare automată pentru analize, software
pentru inteligență artificială și învățare automată,
software de prelucrare a datelor, software
pentru extragere de date, programe pentru
prelucrarea datelor, programe de calculator
pentru accesarea, rasfoirea si cautarea in bazele

de date online, software pentru accesarea
repertoriilor de informații care pot fi descărcate
din rețeaua globală de calculatoare, software
de calculator pentru crearea de baze de
date consultabile care cuprind informații și
date, programe informatice pentru administrarea
bazelor de date înregistrate sau descărcabile,
software de calculator care permite căutarea
și recuperarea de date, software de gestiune
a datelor, motoare de baze de date,
software pentru servere de baze de date,
software de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informațiilor,
software interactiv pentru baze de date, software
pentru servere de cloud, software pentru aplicații
web și servere, baze de date interactive,
baze de date (electronice), baze de date
computerizate, software de calculator pentru
autorizarea accesului la baze de date, software
pentru cloud computing, aplicații software de
tipul business intelligence descărcabile, software
de administrare de afaceri, software informatic
de uz comercial - toate produsele de mai sus în
legătură cu tehnologia financiară.
35. Asistenţă și consultanță în legătură
cu organizarea și managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficienţa afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii de
consultanţă privind managementul afacerilor în
domeniul tehnologiei informaţiilor, furnizarea de
informaţii de afaceri, servicii de consultanță în
afaceri pentru transformare digitală, administrare
și compilare de baze de date informatice,
culegere și sistematizare de informații în baze
de date informatice, organizarea de prezentări
în scopuri comerciale și publicitare, publicitate și
marketing - toate serviciile de mai sus în legătură
cu tehnologia financiară.
41. Furnizarea de instruire în materie de
programare informatică, servicii de instruire
cu privire la programarea de calculatoare,
programare (organizarea de programe) pe
o rețea globală de calculatoare, organizarea
și coordonarea conferințelor și seminariilor,
organizarea expozițiilor cu scop educațional sau
cultural, transfer de cunoștințe de afaceri și
know-how (training) - toate servicile de mai sus
în legătură cu tehnologia financiară.
42. Servicii it, software ca serviciu (saas),
platforme pentru inteligență artificială sub formă
de software ca serviciu (saas), software
ca serviciu (saas) care oferă software de
învățare automată, elaborare și actualizare de
software informatic, monitorizarea sistemelor
computerizate prin acces de la distanță,
programare pentru calculatoare pentru stocarea

(591) Culori revendicate: albastru
(HEX#0066FF), galben (HEX#FFCD34)
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de date, programare pentru calculatoare
pentru sistemele de procesare a datelor și
de comunicații, salvarea externă a datelor,
consultanță în materie de securitate informatică,
cercetare în materie de software de calculator,
inginerie de software informatic, servicii
de personalizare de software, proiectare
și dezvoltare de baze de date, creare,
actualizare și adaptare de programe de
calculator, creare de programe informatice,
creare de programe de prelucrare a datelor,
creare de software, dezvoltare de baze de
date, dezvoltare de platforme de calculatoare,
dezvoltare, actualizare și întreținere de software
și sisteme de baze de date, dezvoltare de
software, dezvoltare de software de calculator
pentru terți, dezvoltare de software pentru
baze de date informatice, dezvoltare și
întreținere de software pentru baze de date
electronice, proiectare, dezvoltare și programare
de software de calculator, actualizare de
software de calculator pentru terți, programare
de software de calculator pentru citirea,
transmiterea și organizarea datelor, proiectare
și dezvoltare de software pentru importarea și
gestionarea datelor, stocare de date, stocare
computerizată de informații comerciale, servicii
it în legătură cu stocarea electronică de
date, managementul proiectelor informatice
în domeniul procesării electronice a datelor
(edp), consultanță tehnologică în domeniul
inteligenței artificiale, servicii de consultanță
privind sistemele de informare computerizate,
consultanță cu privire la programe de baze
de date electronice, consultanță în domeniul
software-ului ca serviciu (saas), servicii de
consultanță în materie de tehnologie a
informației (it), cercetare în domeniul tehnologiei
informației, găzduire de baze de date de
calculator, furnizare de software nedescărcabil
online, închiriere de software pentru importarea
și gestionarea datelor, furnizare de uz temporar
de software nedescărcabil, furnizare de uz
temporar online de software nedescărcabil,
închiriere de software pentru baze de date
electronice, închiriere de programe pentru
procesarea datelor, cloud computing, asigurarea
utilizării temporare de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web,
asigurarea utilizării temporare de software de
operare online nedescărcabil pentru accesarea
și folosirea serviciilor de cloud computing,
asigurarea utilizării temporare de software online
nedescărcabil pentru gestionarea bazelor de
date, prestare de servicii de furnizor de servicii
de aplicații informatice (asp) - toate serviciile de
mai sus în legătură cu tehnologia financiară.

45. Acordarea de licențe pentru software de
calculator, licenţierea proprietăţii intelectuale,
licenţiere (servicii juridice) în cadrul publicării de
software - toate serviciile de mai sus în legătură
cu tehnologie financiară.

───────

(210) M 2022 02424
(151) 05/04/2022
(732) FINTECH OS S.R.L., ŞOS.

PIPERA, NR. 46D-46E-48,
OREGON PARK, CLĂDIREA C,
ETAJ 2, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR. DR.
NICOLAE D. STAICOVICI, NR. 14, ET.
1, SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050558,
ROMANIA

(540)

fintechOS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.12; 29.01.04

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

9. Software, software de compilare, pachete de
software de calculator, software pentru sisteme
de operare pe calculator, interfețe (informatică),
platforme de software de calculator,
software interactiv, software adaptabil, software
de sistem, software pentru întreprinderi,
software pentru motoare de căutare,
programe de calculator interactive înregistrate
sau descărcabile, programe de calculator
pentru gestiunea proiectelor înregistrate sau
descărcabile, software integrat, programe de
calculator stocate în format digital, programe de
calculatoare (software descărcabil), programe
de calculator înregistrate, software de calculator
care poate fi descărcat prin intermediul rețelelor
informatice globale, programe codificate,

(591) Culori revendicate: albastru
(HEX#0066FF)
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software pentru servere de aplicații, software
de învățare automată pentru analize, software
pentru inteligență artificială și învățare automată,
software de prelucrare a datelor, software
pentru extragere de date, programe pentru
prelucrarea datelor, programe de calculator
pentru accesarea, rasfoirea si cautarea in bazele
de date online, software pentru accesarea
repertoriilor de informații care pot fi descărcate
din rețeaua globală de calculatoare, software
de calculator pentru crearea de baze de
date consultabile care cuprind informații și
date, programe informatice pentru administrarea
bazelor de date înregistrate sau descărcabile,
software de calculator care permite căutarea
și recuperarea de date, software de gestiune
a datelor, motoare de baze de date,
software pentru servere de baze de date,
software de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informațiilor,
software interactiv pentru baze de date, software
pentru servere de cloud, software pentru aplicații
web și servere, baze de date interactive,
baze de date (electronice), baze de date
computerizate, software de calculator pentru
autorizarea accesului la baze de date, software
pentru cloud computing, aplicații software de
tipul business intelligence descărcabile, software
de administrare de afaceri, software informatic
de uz comercial.
35. Asistenţă și consultanță în legătură
cu organizarea și managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficienţa afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii de
consultanţă privind managementul afacerilor în
domeniul tehnologiei informaţiilor, furnizarea de
informaţii de afaceri, servicii de consultanță în
afaceri pentru transformare digitală, administrare
și compilare de baze de date informatice,
culegere și sistematizare de informații în baze
de date informatice, organizarea de prezentări
în scopuri comerciale și publicitare, publicitate și
marketing.
41. Furnizarea de instruire în materie de
programare informatică, servicii de instruire
cu privire la programarea de calculatoare,
programare (organizarea de programe) pe
o rețea globală de calculatoare, organizarea
și coordonarea conferințelor și seminariilor,
organizarea expozițiilor cu scop educațional sau
cultural, transfer de cunoștințe de afaceri și
know-how (training).
42. Servicii it, software ca serviciu (saas),
platforme pentru inteligență artificială sub formă
de software ca serviciu (saas), software
ca serviciu (saas) care oferă software de

învățare automată, elaborare și actualizare de
software informatic, monitorizarea sistemelor
computerizate prin acces de la distanță,
programare pentru calculatoare pentru stocarea
de date, programare pentru calculatoare
pentru sistemele de procesare a datelor și
de comunicații, salvarea externă a datelor,
consultanță în materie de securitate informatică,
cercetare în materie de software de calculator,
inginerie de software informatic, servicii
de personalizare de software, proiectare
și dezvoltare de baze de date, creare,
actualizare și adaptare de programe de
calculator, creare de programe informatice,
creare de programe de prelucrare a datelor,
creare de software, dezvoltare de baze de
date, dezvoltare de platforme de calculatoare,
dezvoltare, actualizare și întreținere de software
și sisteme de baze de date, dezvoltare de
software, dezvoltare de software de calculator
pentru terți, dezvoltare de software pentru
baze de date informatice, dezvoltare și
întreținere de software pentru baze de date
electronice, proiectare, dezvoltare și programare
de software de calculator, actualizare de
software de calculator pentru terți, programare
de software de calculator pentru citirea,
transmiterea și organizarea datelor, proiectare
și dezvoltare de software pentru importarea și
gestionarea datelor, stocare de date, stocare
computerizată de informații comerciale, servicii
it în legătură cu stocarea electronică de
date, managementul proiectelor informatice
în domeniul procesării electronice a datelor
(edp), consultanță tehnologică în domeniul
inteligenței artificiale, servicii de consultanță
privind sistemele de informare computerizate,
consultanță cu privire la programe de baze
de date electronice, consultanță în domeniul
software-ului ca serviciu (saas), servicii de
consultanță în materie de tehnologie a
informației (it), cercetare în domeniul tehnologiei
informației, găzduire de baze de date de
calculator, furnizare de software nedescărcabil
online, închiriere de software pentru importarea
și gestionarea datelor, furnizare de uz temporar
de software nedescărcabil, furnizare de uz
temporar online de software nedescărcabil,
închiriere de software pentru baze de date
electronice, închiriere de programe pentru
procesarea datelor, cloud computing, asigurarea
utilizării temporare de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web,
asigurarea utilizării temporare de software de
operare online nedescărcabil pentru accesarea
și folosirea serviciilor de cloud computing,
asigurarea utilizării temporare de software online



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

306

nedescărcabil pentru gestionarea bazelor de
date, prestare de servicii de furnizor de servicii
de aplicații informatice (asp).
45. Acordarea de licențe pentru software de
calculator, licenţierea proprietăţii intelectuale,
licenţiere (servicii juridice) în cadrul publicării de
software.

───────

(210) M 2022 02425
(151) 05/04/2022
(732) FONTE VIVA KFT., VASÚT UTCA

1, SOMOGYVÁR, 8698, UNGARIA
(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN

PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCURESTI, 013322, ROMANIA

(540)

fonte NATURA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 29.01.11

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

clase:
32. Ape (băuturi), ape minerale, ape
carbogazoase, apă plată, apă îmbuteliată,
sifon, apă minerală cu arome, apă îmbogățită
cu suplimente nutritive, apă carbogazoasă
îmbogățită cu vitamine.

───────

(210) M 2022 02426
(151) 05/04/2022
(732) PROCESUALITY CONSULTING

GROUP SRL, STR.
BRANDUSELOR, NR. 90, BL. 1,
SC. C, AP. 1, ET. 1, JUD. BRASOV,
BRASOV, 500392, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

JOBIE.ro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrare de afaceri,
administrarea resurselor umane și servicii de
recrutare, asistență în afaceri, asistență în
management pentru firme comerciale, asistență
în domeniul administrării și planificării afacerilor,
asistență în materie de management privind
afacerile, asistență în materie de management,
consilierea managementului privind plasarea de
personal, consilierea managementului privind
recrutarea de personal, management de afaceri
comerciale, managementul relației cu clienții,
servicii de administrare a afacerilor, servicii
de consultanță în afaceri, servicii de strategie
în afaceri, servicii de intermediere referitoare
la publicitate, agenții de relații cu publicul,
compilare de anunțuri publicitare pentru utilizare
pe internet, publicitate și marketing, servicii
de promovare și publicitate, servicii publicitare
privind recrutarea de personal.

───────
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(210) M 2022 02427
(151) 05/04/2022
(732) POLIMEDICA DR DASCAU VOICU

SRL, STR. CLOSCA NR. 3A,
ETAJ 2, AP. 7, JUD. ARAD, ARAD,
310017, ARAD, ROMANIA

(540)

Natinfo

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.11.13; 27.05.01; 29.01.11

clase:
9. Aplicație de mobil descărcabilă tip dosar
medical electronic.
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2022 02428
(151) 05/04/2022
(732) FONTE VIVA KFT., VASÚT UTCA

1, SOMOGYVÁR, 8698, UNGARIA
(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN

PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STRADA: STR. NATAȚIEI NR. 63,
SECTOR 1, BUCURESTI, 013322,
ROMANIA

(540)

fonte NATURA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 29.01.11

clase:
32. Ape (băuturi), ape minerale, ape
carbogazoase, apă plată, apă îmbuteliată,
sifon, apă minerală cu arome, apă îmbogățită
cu suplimente nutritive, apă carbogazoasă
îmbogățită cu vitamine.

───────

(591) Culori revendicate: mov (HEX 
             #4B0082)
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe (591) Culori revendicate: albastru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 02429
(151) 05/04/2022
(732) TIMEA PETO, PIAȚA EMANUIL

GOJDU NR. 49, BL. A2, AP. 38,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
L.PATRASCANU NR. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

Jetitude
(531) Clasificare Viena:

02.03.08; 27.05.01; 26.13.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2022 02430
(151) 05/04/2022
(732) ADRIAN PAUL HULEA MORUZOV,

STR. ALEXANDRU VLAHUTA NR
6, BLOC M46 , SC. 3 , ET. 6, AP. 91,
BUCUREȘTI, 500113, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
L.PATRASCANU NR. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

8N recicleaza acum

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 27.07.17;
24.15.03; 24.15.17; 29.01.13

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
39. Colectarea și managementul colectării,
transportul și depozitarea deșeurilor.
40. Managementul reutilizării, reciclării și
valorificării.

───────

(591) Culori revendicate: verde deschis, 
verdeînchis, roșu
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(210) M 2022 02431
(151) 05/04/2022
(732) HOB CLINIC GROUP SRL,

BD. PIPERA NR. 59B, SCARA
A, PARTER, AP 1 - CLINICA
STOMATOLOGICA, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Ce spune medicul ?
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
10. Implanturi (proteze) folosite în stomatologie,
piese protetice pentru stomatologie.
44. Servicii de stomatologie estetică,
servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie veterinară, furnizare de informații
despre stomatologie, consiliere în domeniul
stomatologiei, servicii medicale, servicii
medicale oferite de clinici medicale.

───────

(210) M 2022 02436
(151) 06/04/2022
(732) MIH LOVIN, STR. BABA NOVAC

NR. 8A, BL. C ET. 11-12, AP. 1113,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

#casatiktok

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

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

───────

(210) M 2022 02437
(151) 06/04/2022
(732) ALEX FASHION CONFORT

S.R.L., STR. MITROPOLIT ANTIM
IVIREANU, NR.19, CAMERA 2,
BL.G4, ET.2, AP.15, JUDETUL
ARGES, PITEȘTI, 110310, ARGEȘ,
ROMANIA

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

(540)

Alex Fashion

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.05; 26.11.08;
26.03.02; 26.04.03

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

25. Îmbrăcăminte și încălțăminte, îmbrăcăminte
pentru bărbați, îmbrăcăminte pentru femei,
încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte pentru
femei, îmbrăcăminte pentru fete.
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
in afaceri privind francizele, administrarea
afacerii, lucrări de birou, organizarea afacerii,
servicii de comerț online și offline cu
îmbrăcăminte și încălțăminte, îmbrăcăminte



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

310

pentru bărbați, îmbrăcăminte pentru femei,
îmbrăcăminte pentru fete, încălțăminte.

───────

(210) M 2022 02438
(151) 06/04/2022
(732) LA FANTANA SRL, BD-UL GARII

OBOR NR. 8C, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STRADA POVERNEI NR.7, ET.2, AP.6,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010641,
ROMANIA

(540)

SISTEMATH DUON
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
11. Kit de filtrare apa cu montare sub chiuveta,
kit de filtrare apa pentru uz casnic, filtre pentru
apa potabilă, filtre de apă, aparate de distribuire
a apei purificate și răcite, distribuitoare de apă,
sterilizatoare de apă, rezervoare de apă sub
presiune, aparate de filtrare a apei, aparate
de tratare a apei, aparate pentru purificarea
apei, de uz casnic, aparate de purificare a apei,
răcitoare de apă, sticle pentru filtrat apa, vândute
goale, aparate portabile pentru purificarea apei,
unități de purificare a apei pentru producere
de apa potabila, instalații pentru purificarea
apei, aparate de ozonizare a apei, purificatoare
electrice de apa, de uz casnic.

───────

(210) M 2022 02440
(151) 06/04/2022
(732) DAN IONUT JALBA, STR. 1

DECEMBRIE 1918, NR.129,
BL.T4A, SC.2, AP.22, JUDETUL
GALATI, TECUCI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

ALPHA MEDICAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2022 02441
(151) 06/04/2022
(732) LA FANTANA SRL, BD-UL GARII

OBOR, NR. 8C, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) Cosmovici şi Asociaţii SRL, STR.
POVERNEI, NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SISTEMATH LUXIUM

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

11. Kit de filtrare apa cu montare sub chiuveta,
kit de filtrare apa pentru uz casnic, filtre pentru
apa potabilă, filtre de apă, aparate de distribuire
a apei purificate și răcite, distribuitoare de apă,
sterilizatoare de apă, rezervoare de apă sub
presiune, aparate de filtrare a apei, aparate
de tratare a apei, aparate pentru purificarea
apei, de uz casnic, aparate de purificare a apei,
răcitoare de apă, sticle pentru filtrat apa, vândute
goale, aparate portabile pentru purificarea apei,
unități de purificare a apei pentru producere
de apa potabila, instalații pentru purificarea
apei, aparate de ozonizare a apei, purificatoare
electrice de apa, de uz casnic.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

311

(210) M 2022 02444
(151) 06/04/2022
(732) SOCIETATEA BOROMIR IND SRL,

STR. TÂRGULUI, NR. 2, JUD.
VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
240485, VALCEA, ROMANIA

(540)

Boromir Pupici cu Lipici CAKE
SELECTION PIŞCOTURI CU
UNT ŞI ARAHIDE BUTTER
BISCUITS WITH PEANUTS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.09; 27.05.17;
08.03.03; 08.07.25; 29.01.15; 02.09.01

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

(591) Culori revendicate: maro, crem, auriu,
galben, alb, bej, roşu

din hârtie pentru ambalarea produselor, imagini
de colorat, imagini autoadezive de lipit pe
pardoseli, etichete din hârtie sau carton, etichete
pentru ambalat produse, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, folie din vâscoză, fotografii, folii
de plastic pentru documente, folii si pungi
pentru ambalat si împachetat, folie streci, folii
cu bule de aer, din material plastic, pentru
ambalarea sau condiționarea mărfurilor, folii din
material plastic pentru ambalaj, funde din hârtie
pentru ambalare produse alimentare, hârtie
pentru ambalaje, hârtie cerată, hârtie metalizată
argintiu, hârtie pergament (pentru ambalat
produse de panificație, patiserie si cofetărie),
hârtie pentru carton, hârtie de copt, hârtii
transparente [papetărie], hârtie de toaletă / hârtie
igienică , învelitoare din carton sau hârtie pentru
sticle, pahare din hârtie (pentru ambalat produse
alimentare), pahare din plastic (pentru ambalat
produse alimentare), pelicule din material plastic
aderente, extensibile, pentru ambalat paleti,
placi din carton pentru ambmalarea produselor
alimentare, pungi de ambalaj din hârtie sau
material plastic, pungi pentru cuptorul cu
microunde,  pensule,  prosoape din hârtie,
protecții pentru masă din hârtie, recipiente din
hârtie pentru creme, materiale de desen si
materiale pentru artiști, materiale didactice si
educative, saci de ambalat din material plastic
sau hârtie, saci de gunoi din hârtie sau din
material plastic, sacose din material plastic,
șervete de masă din hârtie, tavite din carton,
table magnetice ca rechizite de birou, tuburi din
carton (pentru ambalat produse): tipărituri.

16. Articole de legatorie, articole de papetarie
si de birou, cu excepția mobile, adezivi
pentru papetarie sau de uz casnic, ambalaje
din carton, ambalaje din hârtie, ambalaje
din plastic, ambalaje pe baza de amidon,
ambalaje din carton sau din hârtie pentru
sticle, ambalaje din lemn, ambalaje din plastic
(filme plastic pentru ambalat produse de
panificație, patiserie si cofetărie), ambalaje
din sticlă ( pentru ambalarea produselor de
cofetărie, muștar, sosuri), autocolante, bandă
adezivă (pentru ambalaje), carton pentru
ambalat, caractere tipografice, forme de tipar,
caserole din aluminiu ( pentru ambalat produse
alimentare), caserole din plastic (pentru ambalat
produse alimentare), chese din hârtie, cutii
colective din carton pentru ambalat, cutii din
carton sau din hârtie pentru ambalat, cutii
individuale din carton pentru ambalat, dantele

30. Agenti de îngrosare pentru gătit, alimente
pe bază de ovăz , aluaturi pentru produse de
panificație, patiserie, cofetărie, aluaturi pentru
foietaj (produse de patiserie), aluaturi pentru
pizza (produse de patiserie), aluaturi refrigerate
(produse de patiserie),  aluaturi  uscate (produse
de patiserie), amandine (produse de cofetărie),
amestecuri de ciocolată caldă (băuturi), amidon
de uz alimentar, anason (semințe), anason în
formă de stea, apă de mare pentru gătit, aperitiv
(produse de patiserie), aperitiv cu brânză si
marar, aperitiv cu crenvuști, aperitiv cu varză,
aperitiv cu carne, arahide cu sare, arome - altele
decât uleiurile esențiale, arome de cafea, arome
pentru prăjituri - altele decât uleiurile esențiale,
arpacaș (produse din cereale), arpacaș din
grâu, arpacaș din orz sau orzoaică, arpacaș din
ovăz, arpacaș pentru alimentație umană, azimă
(produse de panificație din făină), baghete
(produse de panificație), baghetă albă dublu
coaptă, baghetă albă rustique, baghetă cu
adaosuri, baghetă simplă, baghetă țărănească,
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batoane (produse de panificație din făină de
grâu), batoane simple, batoane cu adaosuri,
batoane cu lapte si diferite arome si adaosuri,
batoane de lemn dulce pentru produse de
cofetărie, baton din cereale, batoane din cereale
cu diferite arome si adaosuri, băuturi (arome
pentru băuturi - altele decât uleiurile esențiale),
băuturi pe bază de cacao, băuturi pe bază
de cafea, băuturi pe bază de ceai, băuturi
pe baza de ciocolată, băuturi pe bază de
lapte, bezele (produse de cofetărie), bicarbonat
de sodiu pentru gătit, biscuiți (produse de
patiserie), biscuiți simpli, biscuiți aperitiv, biscuiți
cu cereale, biscuiți cu cremă, biscuiți obisnuiți,
biscuiți cu adaosuri, biscuiți cu semințe, biscuiți
dietetici, biscuiți glazurați, biscuiți pe bază de
malț, blaturi de tort (produse de patiserie),
boia, bomboane simple, bomboane cu diferite
adaosuri si umpluturi, bomboane cu mentă,
branzoaice (produse de patiserie), briose
(produse de patiserie),  budinci  (produse de
cofetărie), cacao pentru fabricarea produselor
de patiserie si cofetărie, cacao cu lapte, cafea,
ceai, cacao si inlocuitori ai acestora, cafea
pentru fabricarea produselor de patiserie si
cofetărie, cafea Boromir, cafea cu lapte, cafea
espresso decofeinizat, cafea espresso, cafea
gingerbread caffe latte, cafea verde, caffe latte,
caffe latte decofeinizat, cappuccino decofeinizat,
cappuccino, capere, caramele (produs de
cofetărie), carne pentru prepararea sosurilor pe
bază de carne, cartofi pentru fabricarea făinii
de cartofi si a preparatelor alimentare pe bază
de cartofi, cavatappi, ceaiuri de plante, ceai
(diferite sortimente), ceai cald, ceai rece, ceai
cu miere, cereale pentru diferite gustări pe bază
de cereale si preparate alimentare pe bază
de cereale, cereale expandate, cereale uscate,
chantecler (produse de cofetărie), chipsuri de
cartofi acoperite cu ciocolata, checuri (produse
de patiserie), checuri cu cipsuri de ciocolată,
checuri cu diferite creme si adaosuri, checuri
glasate cu ciocolată, checuri glazurate, checuri
marmorate cu cremă, cheesecake (produse de
cofetărie), chifle (produse de panificație din făină,
chifle simple, chifle cu adaosuri si umpluturi,
chifle cu semințe, chocolate cookie caffe latte,
chocottone (produse de patiserie), chutneys
(condiment), ciau - ciau (condiment), cicoare
(inlocuitor de cafea), ciocolată, ciocolată de
casă, ciocolată caldă cu marshmallow, ciocolată
cu alcool, ciocolată cu diferite amestecuri si
umpluturi, ciocolată cu lapte, ciocolată pentru
fântâna, ciocolată pentru glazuri, ciocolată
pentru produse de cofetărie, patiserie si pâine,
ciocolată tartinabilă, cicolată caldă, clătite, coj
de tarte (produse  de patiserie), colaci (produse

de panificație din făină), colac festiv, colac
mireasă, colac moldovenesc, colac pentru moț,
condimente cu diferite arome, condimente pe
bază de mirodenii, cornetti (produse de
patiserie), cornetti cu diferite arome si adaosuri,
cornulețe (produse de patiserie), cornulețe
cu diferite arome si umpluturi, cornulețe cu
rahat, cornulețe cu umplutură de gem de fructe,
cornulețe foietaj cu diferite arome si umpluturi,
cornuri ( produse de panificație din făină), cornuri
cu diferite arome, adaosuri si umpluturi, cornuri
cu multicereale, cornuri cu semințe, cornuri
simple, cosulețe foi (produse de patiserie), covri
- dog, covrigi (produse de panificație din făină),
covrigi cu adaosuri, arome si umpluturi, covrigi
cu sare, covrigi fierți, covrigi fierți cu adaosuri,
covrigi fierți cu sare, covrigi impletiți cu semințe,
covrigi impletiți, covrigi impletiți cu adaosuri si
arome, covrigi simpli, covrigi buzoieni, covrigi
buzoieni cu adaosuri si arome, covrigi de buzău,
covrigi de buzău cu adaosuri si arome, covrigei
(produse de panificație din făină), covrigei cu
diferite adaosuri si arome, cozonaci ( produse de
patiserie), cozonaci cu diferite creme, arome si
adaosuri, cozonaci glazurați, cristale de jeleuri cu
arome, pentru fabricarea produselor de cofetărie
cu jeleuri, creme pentru prajituri (produse de
cofetărie), cremă caramel, cremă cu crochete,
cremă de ouă englezească, cremă pe bază de
cacao, cremă pe bază de ciocolată, cremă pe
bază de cafea, cremă pe bază de nes, cremă
tartinabilă pe bază de ciocolată, cremă tartinabilă
de cacao, cu alune de pădure, cremă cu vanilie,
cremă brulle caffe latte, cremă cu fructe, cremă
cu diferite arome si adaosuri, cremșnit (produse
de patiserie), crochete cu diferite adaosuri
(produse de patiserie), crochete împletite cu
semințe, croissant (produse de patiserie),
croissant cu diferite arome si umpluturi, croissant
fresh cu unt, croissant simplu, crutoane, crostini
(produse de panificație din faina), cuișoare,
cupcakes (produse de cofetărie), cupcakes
cu ciocolată, cupcakes cu diferite creme si
adaosuri, curcuma de uz alimentar, curry, cus-
cus, decoratiuni comestibile pentru prăjituri,
deserturi, deserturi cu înghețată, deserturi pe
baza de ciocolată, deserturi preparate (produse
de patiserie), deserturi preparate( produse de
cofetărie), drajeuri romboidale pentru produse
de cofetărie, drajeuri cu diferite arome, drojdie,
drojdie pentru fabricarea berii, dropsuri (produs
de cofetărie), dropsuri cu diferite arome si
umpluturi, dropsuri cu diferite arome, dropsuri
simple, dulciuri, dulciuri de înghețată din
iaurt, dulciuri înghețate pe băț, dulciuri pentru
decorarea pomului de Crăciun, drojdie, praf de
copt, ecleruri ( produse de patiserie), ecleruri cu
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diferite umpluturi, esențe pentru alimentație, cu
excepția esențelor eterice si a uleiurior esențiale,
faina si preparate din cereale, faină albă de
grâu dur, faină albă de grâu grifică, faină albă
din grâu de panificație, făină alimentară, faină
de boabe, făină de cartofi alimentara, făină de
fasole, făină de grâu, făină de muștar, făină
de orez, făină de orz, făină de ovăz, făină de
porumb, făină de secară alimentară, făină de
secară prăjită, făină de soia, făină dietetică din
grâu de panificație, făină din brizură de orez,
făină din germeni de grâu, făină din germeni
de porumb, făină de tapioca alimentară, făină
graham, făină integrală de grâu, făină integrală
de secară, făină neagră din grâu de panificație,
făină semialbă de grâu dur, făină semialbă de
secară, făină semialbă din grâu de panificație,
făină simplă, fermenți, fermenți pentru paste,
fidea ( paste făinoase din făină), fidea cu diferite
adaosuri, fidea cuiburi, figurine din ciocolată
(produse de cofetărie), figurine din pastă de
zahăr, floricele (produse de cofetărie), floricele
de porumb, foi de pandișpan (produse de
cofetărie), foi de plăcintă ( produse de patiserie),
foi pentru cremșnit (produse de patiserie), foi
pentru prăjituri (produse de patiserie), foi pentru
produse de cofetărie, foi pentru produse de
patiserie, foietaje ( produs de patiserie), foietaje
cu diferite adaosuri si arome, foietaje cu diferite
umplutiri, fondante (produse de cofetărie),
franzelă (produse de panificație din faina),
franzelă cu adaosuri, franzeluță, franzeluță
graham, franzeluță țărănească, frappuccino cu
baton lapte si cacao, frappuccino, friscă, fructe
de pădure invelite in ciocolată (produse de
cofetărie), fructe trase in ciocolată (produse de
cofetărie), fulgi de cereale uscate, fulgi de grâu,
fulgi de orez, fulgi de ovăz, fulgi de porumb,
fulgi din amestecuri de cereale, fulgi din târâtă
de cereale, fursecuri (produse de patiserie),
fursecuri asortate, fusilli (paste făinoase din
faina), germeni de grâu (produse din cereale),
germeni de porumb (produse din cereale),
gheata (apa inghetata), gheată comestibilă,
gheată naturală sau artificială, gheată pentru
răcire, ghimbir, glucoză cu arome, glucoză
pentru uz alimentar, glucoză tablete, gluten de uz
alimentar, gogoși (produse de patiserie), gogoși
simple, gogoși cu diferite arome si umpluturi,
grâu spelt, procesat, griș, griș alimentar ( griș si
calciu gris), griș de porumb, grisine (produse
de panificație), grisine cu diferite adaosuri, gume
de mestecat, altele decât de uz medical, gustări
pe bază de cereale, gustări pe bază de orez,
halva , halva cu diferite arome si adaosuri, hot-
dog, îndulcitori naturali, infuzii, altele decât cele
medicinale, inghetata, sorbeturi si alte produse

similare sub forma de inghetata, comestibile,
înghețată cu arome, înghețată cu ciocolată,
înghețată cu fructe, înghețată de iaurt, înghețată
din lapte, înghețată tip șerbet, ingrediente pentru
înghețată, înlocuitori de cafea, inlocuitori de
ciocolată, inlocuitori de ceai, inlocuitori de cacao,
japoneze (produse de panificație din făină),
jeleuri de fructe (produse de cofetărie), ketch-up,
lapte pentru cafea, lapte pentru cacao, lăptișor
de matcă pentru alimentație umană, cu excepția
celui de uz medical, lemn dulce pentru produse
de cofetărie, lianți pentru cârnati, lianți pentru
înghețată, lipie (produse de panificație din făină),
lipie albă, lipie cu adaosuri, lipie neagră, lipie
semilună, lipie simplă, lipiuță cu ceapă si brânză,
lipiuțe mexicane, mancare pe baza de taitei,
pentru bebeluși, macaroane (paste făinoase),
macarons (produs de cofetărie), maia (produs
de panificație din făină), maioneză, mălai,
malai comun, malai extra fara gluten, malai
extra, malai superior, malt pentru alimentație,
maltozâ, mămăligă, mâncăruri pe bază de
făină, mâncăruri pe bază de mălai, marțipan,
melasă, mentă pentru utilizare în cofetărie,
merdenele (produs de patiserie), merdenele
cu diferite umpluturi (produse de patiserie),
mere in toietaj (produse de patiserie), miere
pentru prepararea produselor de patiserie
si cofetărie, migdale pentru utilizarea in
cofetărie, miniamandine (produse de cofetărie),
minibaghete (produse de panificație din faina),
minibaghete cu diferite adaosuri, minicoșulete
cu diferite umpluturi (produs de cofetărie),
minicrostini, minicupcakes cu fructe (produse
de cofetărie), minicupcakes cu ciocolata,
minicupcakes cu tiramisu, minieclere (produse
de cofetărie), minisandwich diferite sortimente
(produse de patiserie), miniștrudele (produse
de patiserie), miniștrudele cu diferite umpluturi,
minitarte (produse de cofetărie), minitrufe
(produse de cofetărie), mirodenii pentru produse
de panificație, patiserie si cofetărie, mucenici
(produse de panificație din făină), mușii,
napolitane (produse de patiserie), napolitane
cu diferite adaosuri, napolitane glazurate,
napolitane simple, negrilică, nucșoară, nuga
(produse de cofetărie), nuga cu diferite arome
si adaosuri, nuga simpla, orez, paste si taitei,
orez pentru prepararea produselor de panificație,
patiserie si cofetărie, orez decorticat, orz decojit,
orz măcinat, orz pentru alimente, otet, sosuri
si alte condiment, oțeturi, ovăz decojit, ovăz
decorticat, ovăz pentru alimente, ovăz pentru
arpacaș, ovăz pentru fulgi, pâine, produse
de patiserie si produse de cofetărie, pâine
Boromir, pâine acloridă, pâine albă, pâine albă
cu adaosuri, pâine albă cu cartofi si maia, pâine
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albă cu cartofi, pâine albă de țară rustique,
pâine albă dublă coaptă, pâine albă fără sare,
pâine albă floare, pâine albă impletită, pâine
albă pe vatră, pâine albă rotundă, pâine albă
sapoca, pâine albă toast, pâine ciabatta, pâine
cu făină de ovăz, pâine cu făină dietetică, pâine
cu fibră alimentară, pâine cu secară, pâine cu
secară toast, pâine de casă, pâine de secară
cu semințe de floarea soarelui, pâine dietetică,
pâine din amestecuri de făină, pâine fără gluten,
pâine fără sare, pâine feliată, pâine fimituri, pâine
graham, pâine graham toast, pâine împletită,
pâine integrală, pâine integrală cu adaosuri,
pâine integrală toast, pâine jimbla țărănească
secară, in, floarea soarelui, pâine jimbla, pâine
matinal alb, pâine matinal graham, pâine mozaic,
pâine neagră, pâine neagră cu adaosuri, pâine
neagră cu cartof, pâine nedospită, pâine pave
cu maia, pâine rustică cu semințe si cereale,
pâine semialbă, pâine semialbă cu adaosuri,
pâine semialbă simplă, pâine țărănească albă,
pâine țărănească neagră cu semințe, pâine toast
semințe dovleac, pâine uscată, pâine casei,
păinică cu cremwusti si semințe, pâinișoară cu
tărațe, paleuri cu nucă (produse de patiserie),
păine panaghie (produse de panificație
din făină), panettone (produs de patiserie),
panettone cu diferite adaosuri, pască (produs de
patiserie), pască cu diferite umpluturi si arome,
paste, pastă de migdale, pastă de tomate, pastă
din boabe de soia, paste alimentare făinoase,
paste cu diferite adaosuri, paste făinoase cu
adaosuri (scurte, medii, lungi), paste făinoase
din grâu dur, paste făinoase din grâu moale,
paste făinoase simple (scurte,  medii,  lungi),
paste făinoase umplute, paste pentru prăjituri,
paste pentru produse de patiserie, pastile de
drojdie, altele decât cele de uz medical, paleuri
(produse de patiserie),  pateuri  (produse de
patiserie), pateuri cu diferite umpluturi si arome,
pesmet, pesmet din pâine, pesmet din produse
de panificație, petit pain vanilie (produs de
cofetărie), petit pain cu brânză, petit pain cu
ciocolată, piper,
pișcoturi, pișcoturi cu adaosuri, pituști (produse
de panificație din făină), pituști albe rustique,
pituști albe, pituști cu adaosuri, pituști din
secară, pituști integrale, pituști țărănești, pizza,
pizza Boromir, pizza diferite sortimente, plăcinte,
plăcinte cu diferite umpluturi, adaosuri si
arome, porumb măcinat, porumb pentru consum
alimentar, porumb pentru griș, porumb prăjit,
praf pentru prăjituri, prafuri pentru înghețate,
prăjituri (produse de cofetărie), prăjituri diferite
sortimente, prăjituri cu foi, prăjituri cu blat,
prăjituri cu diferite creme, prăjituri cu friscă,
prăjituri cu fructe, prăjituri cu ciocolată, prăjituri

cu nuci, prăjituri specialități, prăjituri cu glazură
si diferite elemente de decor, prăjiturici uscate,
prăjituri de orez, prăjituri cu bezea, praline,
preparate alimentare pe bază de ciocolată,
preparate vegetale care înlocuiesc cafeaua,
prescură (produse de panificație din faina),
pricomigdale, profiterol (produs de cofetărie),
produse din ciocolata cu lichior, produse
de patisserie Daneza, produse aromatice
(preparate - de uz alimentar), produse de
cofetărie din caramel, produse de cofetărie care
conțin gem, produse de cofetărie congelate,
produse de cofetărie cu cremă spumă, produse
de cofetărie cu gheață, produse de cofetărie cu
umpluturi lichide de fructe, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, produse de
cofetărie din nuci, produse de cofetărie din
zahăr cu glazură de ciocolată, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
invelite in ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de jeleuri,
produse de cofetărie pe bază de arahide,
produse de cofetărie pe bază de cacao, produse
de cofetărie pe bază de ciocolată, produse
de cofetărie pe bază de fructe, produse de
cofetărie pe bază de migdale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse de
cofetărie umplute cu alcool, produse de cofetărie
diversificate, produse de panificație, produse
de patiserie specialități, produse de patiserie
congelate, produse din cacao, produse obținute
prin expandare sau prajire, produse expandate
din cereale, produse pentru frăgezit carne, de
uz alimentar, propolis pentru alimentația umană,
pufuleți (produse din cereale), pufuleți cu diferite
arome, rahat (produse de cofetărie), rahat cu
arome de fructe, rahat cu cacao, rahat cu diferite
adaosuri si arome, ravioli, ruladă (produse
de cofetărie), ruladă cu diferite umpluturi,
rulouri, rulouri cu diferite umpluturi, rulouri de
primăvară, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, salam de biscuiți (produs de
cofetărie), saleuri ( produs de patiserie), saleuri
cu diferite adaosuri, saleuri simple, sandwichuri,
sare de bucătărie, sare pentru conservarea
alimentelor, savarine (pradus de cofetărie),
scoici foietaj ( produs de patiserie), scorțișoară,
șerbeturi, semințe de canepa procesate (pentru
asezonare), semințe de dovleac procesate
(pentru asezonare), sirop de melasă , snacksuri
(produse de patiserie), șofran, soia pentru
consumul alimentar, sos de roșii, sos dulce
de roșii, sos picant de roșii, sos picant de
soia, sosuri (condiment), sosuri de carne,
sosuri pentru salate, spaghete, specialități de
panificație, specialitate floare, specialități cu
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35. Servicii de agentii de import-export,
agentii de informatii comerciale, agentii
de publicitate, analiza prețului de cost,
asistentă în conducerea afacerilor, asistentă
în conducerea întreprinderilor industriale sau
comerciale, cercetare de piața, cercetări pentru
afaceri, servicii de comerț cu ridicata al
mărfurilor alimentare si nealimentare, servicii
de comerţ cu amănuntul al produselor
alimentare si nealimentare, comerțul electronic
al produselor alimentare si nealimentare,
consultantă profesională în afaceri, contabilitate,
servicii de agentii de import si export al
produselor alimentare si nealimentare, servicii
de agentii de import si export de mărfuri,
decorarea vitrinelor, distribuire de eșantioane,
difuzare de anunțuri publicitare, difuzare
de material publicitar (broșuri, prospecte,
imprimate, eșantioane), expertiză în afaceri,
facturare, gestionare de fișiere informatice,
intermedieri in vanzarea cu ridicata a mărfurilor,
intermedieri in vanzarea mărfurilor, închiriere
de automate de vânzare, închiriere de material
publicitar, închiriere de spatii publicitare,
închiriere de timp publicitar în mijloacele de
comunicare, informatii si sfaturi comerciale
pentru consumatori, investigatii pentru afaceri,
lucrări de birou, managementul, organizarea
si administrarea afacerilor, management si
servicii administrative, marketing, marketing de

promovare, marketing pe internet, marketing
digital, marketing promotional, marketing de
produse, marketing prin influenced, organizare
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea târgurilor pentru scopuri comerciale
si publicitare, prelucrare administrativă de
comenzi de marfă, prelucrare de texte
publicitare, previziuni economice, prezentare
de produse, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzare,
promovarea vânzărilor pentru terti, promovarea
produselor prin intermediul influencerilor,
pregătirea studiilor de profitabilitate a afaceilor,
publicare de texte publicitare, publicitate,
publicitate prin corespondentă, publicitate
radiofonică, publicitate televizata, publicitate
online, publicitate, redactare de texte publicitare,
reproducere de documente, servicii de comerț
cu amănuntul si cu ridicata in legătură cu
produsele de panificație, patiserie si cofetărie,
servicii de vanzare cu amănuntul si cu ridicata in
domeniul alimentației publice, servicii de vanzare
cu amănuntul in domeniul produselor alimentare
si nealimentare, servicii de vanzare al produselor
prin internet, servicii de vanzare a produselor
alimentare prin magazine specializare, servicii
de aprovizionare pentru terti (achiziție de bunuri
si servicii pentru alte întreprinderi), servicii de
audit, servicii de compararea preturilor, servicii
de consiliere pentru conducerea afacerilor,
servicii de comanda on - line in domeniul
restaurantelor cu vanzare pentru acasa si
livrare, servicii de consultanta in afaceri pentru
transformare digitala, servicii de curățenie,
servicii de intermediere de afaceri pentru
punerea in legătură a diverși specialiști cu
client, servicii de primire a vizitatorilor, servicii
de prelucrare a datelor, servicii de generare
de potențiali clienti, servicii de promovare
pentru crearea unei identitati de brand pentru
terti, scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terti / scrierea de cv-uri
pentru terti, vânzare la licitație.
39.
Ambalarea produselor, ambalare si depozitare
de mărfuri, asistentă în caz de pană
de vehicul (remorcare), camionaj, catering,
cărăușie, conditionarea produselor, depozitarea
mărfurilor, descărcare, distribuirea de produse,
distribuirea corespondentei, distribuirea de
colete, distribuirea de mărfuri, distribuția de apă,
descărcarea mărfurilor, împachetarea mărfurilor,
încărcarea mărfurilor, închiriere de automobile,
închiriere de containere de depozitare, închiriere
de garaje, închiriere de locuri de staționare,
închiriere de vehicule, închirierea de depozite,
închirierea de frigidere, închirierea de locuri

cereale, specialități de panificație împletite,
specialități din pâine, specialități de patiserie,
specialități de cofetărie, spirală (produs de
panificație din făină), spirală cu adaosuri, spirală
simplă, sprițate (produs de cofetărie - fursecuri),
spume ca desert (produse de cofetărie), spume
de ciocolată, ștrudele (produse de patiserie),
ștrudele cu diferite umpluturi si arome, suc de
lamaie cristalizat (pentru asezonare), tapioca si
sago,  taco,  tagliatelle  cuburi  (paste făinoase),
tăiței cu diferite adaosuri (paste făinoase),
tăiței cuburi, tăiței, tapioca pentru făină de uz
alimentar, tărâțe tillo de grâu (produse de
panificație din cereale), tărâțe de arpacaș, tărâțe
de grâu pentru uz alimentar, tărâțe de orez,
tărâțe de ovăz, tărâțe de porumb, tărâțe de
secara, tărâțe ( produse din cereale), țelină
pentru sare, terci alimentar pe bază de lapte,
tiramisu (produse de cofetărie), tortillas, torturi
(produse de cofetărie), torturi Boromir, torturi
de înghețată, trigoane cu ciuperci (produs
de patiserie), trufe (produs de cofetărie),
turtă dulce, turtă dulce cu adaosuri si diferite
umpluturi, turtă dulce cu glazură, urechi de
elefant (produs de cofetărie), vafe, vanilie,
vanilină, zahar, miere, melasa, zahăr candel de
uz alimentar.
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de parcare, închirieri de mașini, informatii în
domeniul depozitării, informatii în domeniul
transportului, înmagazinare, însoțirea călătorilor,
livrarea de colete, livrarea de flori, livrarea
de mărfuri comandate prin corespondentă,
livrarea de mărfuri, manipulări de mărfuri,
mesagerie (corespondentă sau mărfuri), mutări
de mobilier, mutări, operațiuni de salvare
(transport), organizarea de călătorii, organizarea
de excursii, pilotaj, remorcare, rezervare de
locuri pentru călătorii (transporturi), rezervări
pentru transport, servicii de expediere, servicii
de manipulare si de încărcare a mărfii, servicii
de parcare, servicii de salvare, servicii de
șoferi, stocare, transport, transport cu autobuzul,
transport cu camionul, transport de călători,
transport de mobilă, transport rutier de mărfuri
national si international, transport de pasageri,
transport de valori, transport pe calea ferată,
transportul si descărcarea gunoaielor.

───────

(210) M 2022 02445
(151) 06/04/2022
(732) SOCIETATEA BOROMIR IND SRL,

STR. TÂRGULUI, NR. 2, JUD.
VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
240485, VALCEA, ROMANIA

(540)

Boromir Pupici cu Lipici CAKE
SELECTION PIŞCOTURI CU

UNT ŞI FULGI DE CIOCOLATĂ
BUTTER BISCUITS WITH

CHOCOLATE CHIPS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.09; 27.05.17;
08.03.03; 08.01.19; 29.01.15; 02.09.01

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

(591) Culori revendicate: mov, auriu, crem,
maro, galben, negru, rosu

16. Articole de legatorie, articole de papetarie
si de birou, cu excepția mobile, adezivi
pentru papetarie sau de uz casnic, ambalaje
din carton, ambalaje din hârtie, ambalaje
din plastic, ambalaje pe baza de amidon ,
ambalaje din carton sau din hârtie pentru
sticle, ambalaje din lemn, ambalaje din plastic
(filme plastic pentru ambalat produse de
panificație, patiserie si cofetărie), ambalaje
din sticlă (pentru ambalarea produselor de
cofetărie, muștar, sosuri), autocolante, bandă
adezivă (pentru ambalaje), carton pentru
ambalat, caractere tipografice, forme de tipar,
caserole din aluminiu ( pentru ambalat produse
alimentare), caserole din plastic (pentru ambalat
produse alimentare), chese din hârtie, cutii
colective din carton pentru ambalat, cutii din
carton sau din hârtie pentru ambalat, cutii
individuale din carton pentru ambalat, dantele
din hârtie pentru ambalarea produselor, imagini
de colorat, imagini autoadezive de lipit pe
pardoseli, etichete din hârtie sau carton, etichete
pentru ambalat produse, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, folie din vâscoză, fotografii, folii
de plastic pentru documente, folii si pungi
pentru ambalat si împachetat, folie streci, folii
cu bule de aer, din material plastic, pentru
ambalarea sau condiționarea mărfurilor, folii din
material plastic pentru ambalaj, funde din hârtie
pentru ambalare produse alimentare, hârtie
pentru ambalaje, hârtie cerată, hârtie metalizată
argintiu, hârtie pergament (pentru ambalat
produse de panificație, patiserie si cofetărie),
hârtie pentru carton, hârtie de copt, hârtii
transparente [papetărie], hârtie de toaletă / hârtie
igienică , învelitoare din carton sau hârtie pentru
sticle, pahare din hârtie (pentru ambalat produse
alimentare), pahare din plastic (pentru ambalat
produse alimentare), pelicule din material plastic
aderente, extensibile, pentru ambalat paleti,
placi din carton pentru ambmalarea produselor
alimentare, pungi de ambalaj din hârtie sau
material plastic, pungi pentru cuptorul cu
microunde,  pensule,  prosoape din hârtie,
protecții pentru masă din hârtie, recipiente din
hârtie pentru creme, materiale de desen si
materiale pentru artiști, materiale didactice si
educative, saci de ambalat din material plastic
sau hârtie, saci de gunoi din hârtie sau din
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material plastic, sacose din material plastic,
șervete de masă din hârtie, tavite din carton,
table magnetice ca rechizite de birou, tuburi din
carton (pentru ambalat produse): tipărituri.
30. Agenti de îngrosare pentru gătit, alimente
pe bază de ovăz , aluaturi pentru produse de
panificație, patiserie, cofetărie, aluaturi pentru
foietaj (produse de patiserie), aluaturi pentru
pizza (produse de patiserie), aluaturi refrigerate
(produse de patiserie), aluaturi uscate (produse
de patiserie), amandine (produse de cofetărie),
amestecuri de ciocolată caldă ( băuturi), amidon
de uz alimentar, anason (semințe), anason în
formă de stea, apă de mare pentru gătit, aperitiv
(produse de patiserie), aperitiv cu brânză si
marar, aperitiv cu crenvuști, aperitiv cu varză,
aperitiv cu carne, arahide cu sare, arome - altele
decât uleiurile esențiale, arome de cafea, arome
pentru prăjituri - altele decât uleiurile esențiale,
arpacaș (produse din cereale), arpacaș din
grâu, arpacaș din orz sau orzoaică, arpacaș din
ovăz, arpacaș pentru alimentație umană, azimă
(produse de panificație din făină), baghete
(produse de panificație), baghetă albă dublu
coaptă, baghetă albă rustique, baghetă cu
adaosuri, baghetă simplă, baghetă țărănească,
batoane (produse de panificație din făină de
grâu), batoane simple, batoane cu adaosuri,
batoane cu lapte si diferite arome si adaosuri,
batoane de lemn dulce pentru produse de
cofetărie, baton din cereale, batoane din cereale
cu diferite arome si adaosuri, băuturi (arome
pentru băuturi - altele decât uleiurile esențiale),
băuturi pe bază de cacao, băuturi pe bază
de cafea, băuturi pe bază de ceai, băuturi
pe baza de ciocolată, băuturi pe bază de
lapte, bezele (produse de cofetărie), bicarbonat
de sodiu pentru gătit, biscuiți (produse de
patiserie), biscuiți simpli, biscuiți aperitiv, biscuiți
cu cereale, biscuiți cu cremă, biscuiți obisnuiți,
biscuiți cu adaosuri, biscuiți cu semințe, biscuiți
dietetici, biscuiți glazurați, biscuiți pe bază de
malț, blaturi de tort (produse de patiserie),
boia, bomboane simple, bomboane cu diferite
adaosuri si umpluturi, bomboane cu mentă,
branzoaice (produse de patiserie), briose
(produse de patiserie),  budinci  (produse de
cofetărie), cacao pentru fabricarea produselor
de patiserie si cofetărie, cacao cu lapte, cafea,
ceai, cacao si inlocuitori ai acestora, cafea
pentru fabricarea produselor de patiserie si
cofetărie, cafea Boromir, cafea cu lapte, cafea
espresso decofeinizat, cafea espresso, cafea
gingerbread caffe latte, cafea verde, caffe latte,
caffe latte decofeinizat, cappuccino decofeinizat,
cappuccino, capere, caramele (produs de
cofetărie), carne pentru prepararea sosurilor pe

bază de carne, cartofi pentru fabricarea făinii
de cartofi si a preparatelor alimentare pe bază
de cartofi, cavatappi, ceaiuri de plante, ceai
(diferite sortimente), ceai cald, ceai rece, ceai
cu miere, cereale pentru diferite gustări pe bază
de cereale si preparate alimentare pe bază
de cereale, cereale expandate, cereale uscate,
chantecler (produse de cofetărie), chipsuri de
cartofi acoperite cu ciocolata, checuri (produse
de patiserie), checuri cu cipsuri de ciocolată,
checuri cu diferite creme si adaosuri, checuri
glasate cu ciocolată, checuri glazurate, checuri
marmorate cu cremă, cheesecake (produse de
cofetărie), chifle (produse de panificație din făină,
chifle simple, chifle cu adaosuri si umpluturi,
chifle cu semințe, chocolate cookie caffe latte,
chocottone (produse de patiserie), chutneys
(condiment), ciau - ciau (condiment), cicoare
(inlocuitor de cafea), ciocolată, ciocolată de
casă, ciocolată caldă cu marshmallow, ciocolată
cu alcool, ciocolată cu diferite amestecuri si
umpluturi, ciocolată cu lapte, ciocolată pentru
fântâna, ciocolată pentru glazuri, ciocolată
pentru produse de cofetărie, patiserie si pâine,
ciocolată tartinabilă, cicolată caldă, clătite, coj
de tarte (produse de patiserie), colaci (produse
de panificație din făină), colac festiv, colac
mireasă, colac moldovenesc, colac pentru moț,
condimente cu diferite arome, condimente pe
bază de mirodenii, cornetti (produse de
patiserie), cornetti cu diferite arome si adaosuri,
cornulețe (produse de patiserie), cornulețe
cu diferite arome si umpluturi, cornulețe cu
rahat, cornulețe cu umplutură de gem de fructe,
cornulețe foietaj cu diferite arome si umpluturi,
cornuri (produse de panificație din făină), cornuri
cu diferite arome, adaosuri si umpluturi, cornuri
cu multicereale, cornuri cu semințe, cornuri
simple, cosulețe foi (produse de patiserie), covri
- dog, covrigi (produse de panificație din făină),
covrigi cu adaosuri, arome si umpluturi, covrigi
cu sare, covrigi fierți, covrigi fierți cu adaosuri,
covrigi fierți cu sare, covrigi impletiți cu semințe,
covrigi impletiți, covrigi impletiți cu adaosuri si
arome, covrigi simpli, covrigi buzoieni, covrigi
buzoieni cu adaosuri si arome, covrigi de buzău,
covrigi de buzău cu adaosuri si arome, covrigei
(produse de panificație din făină), covrigei cu
diferite adaosuri si arome, cozonaci ( produse de
patiserie), cozonaci cu diferite creme, arome si
adaosuri, cozonaci glazurați, cristale de jeleuri cu
arome, pentru fabricarea produselor de cofetărie
cu jeleuri, creme pentru prajituri( produse de
cofetărie), cremă caramel, cremă cu crochete,
cremă de ouă englezească, cremă pe bază de
cacao, cremă pe bază de ciocolată, cremă pe
bază de cafea, cremă pe bază de nes, cremă
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tartinabilă pe bază de ciocolată, cremă tartinabilă
de cacao, cu alune de pădure, cremă cu vanilie,
cremă brulle caffe latte, cremă cu fructe, cremă
cu diferite arome si adaosuri, cremșnit ( produse
de patiserie), crochete cu diferite adaosuri
(produse de patiserie), crochete împletite cu
semințe, croissant (produse de patiserie),
croissant cu diferite arome si umpluturi, croissant
fresh cu unt, croissant simplu, crutoane, crostini
(produse de panificație din faina), cuișoare,
cupcakes (produse de cofetărie), cupcakes
cu ciocolată, cupcakes cu diferite creme si
adaosuri, curcuma de uz alimentar, curry, cus-
cus, decoratiuni comestibile pentru prăjituri,
deserturi, deserturi cu înghețată, deserturi pe
baza de ciocolată, deserturi preparate (produse
de patiserie), deserturi preparate (produse de
cofetărie), drajeuri romboidale pentru produse
de cofetărie, drajeuri cu diferite arome, drojdie,
drojdie pentru fabricarea berii, dropsuri (produs
de cofetărie), dropsuri cu diferite arome si
umpluturi, dropsuri cu diferite arome, dropsuri
simple, dulciuri, dulciuri de înghețată din
iaurt, dulciuri înghețate pe băț, dulciuri pentru
decorarea pomului de Crăciun, drojdie, praf de
copt, ecleruri (produse de patiserie), ecleruri cu
diferite umpluturi, esențe pentru alimentație, cu
excepția esențelor eterice si a uleiurior esențiale,
faina si preparate din cereale, faină albă de
grâu dur, faină albă de grâu grifică, faină albă
din grâu de panificație, făină alimentară, faină
de boabe, făină de cartofi alimentara, făină de
fasole, făină de grâu, făină de muștar, făină
de orez, făină de orz, făină de ovăz, făină de
porumb, făină de secară alimentară, făină de
secară prăjită, făină de soia, făină dietetică din
grâu de panificație, făină din brizură de orez,
făină din germeni de grâu, făină din germeni
de porumb, făină de tapioca alimentară, făină
graham, făină integrală de grâu, făină integrală
de secară, făină neagră din grâu de panificație,
făină semialbă de grâu dur, făină semialbă de
secară, făină semialbă din grâu de panificație,
făină simplă, fermenți, fermenți pentru paste,
fidea (paste făinoase din făină), fidea cu diferite
adaosuri, fidea cuiburi, figurine din ciocolată
(produse de cofetărie), figurine din pastă de
zahăr, floricele (produse de cofetărie), floricele
de porumb, foi de pandișpan (produse de
cofetărie), foi de plăcintă (produse de patiserie),
foi pentru cremșnit (produse de patiserie), foi
pentru prăjituri ( produse de patiserie), foi pentru
produse de cofetărie, foi pentru produse de
patiserie, foietaje (produs de patiserie), foietaje
cu diferite adaosuri si arome, foietaje cu diferite
umplutiri, fondante (produse de cofetărie),
franzelă (produse de panificație din faina),

franzelă cu adaosuri, franzeluță, franzeluță
graham, franzeluță țărănească, frappuccino cu
baton lapte si cacao, frappuccino, friscă, fructe
de pădure invelite in ciocolată (produse de
cofetărie), fructe trase in ciocolată (produse de
cofetărie), fulgi de cereale uscate, fulgi de grâu,
fulgi de orez, fulgi de ovăz, fulgi de porumb,
fulgi din amestecuri de cereale, fulgi din târâtă
de cereale, fursecuri (produse de patiserie),
fursecuri asortate, fusilli (paste făinoase din
faina), germeni de grâu (produse din cereale),
germeni de porumb (produse din cereale),
gheata (apa inghetata), gheată comestibilă,
gheată naturală sau artificială, gheată pentru
răcire, ghimbir, glucoză cu arome, glucoză
pentru uz alimentar, glucoză tablete, gluten de uz
alimentar, gogoși (produse de patiserie), gogoși
simple, gogoși cu diferite arome si umpluturi,
grâu spelt, procesat, griș, griș alimentar (griș si
calciu gris), griș de porumb, grisine (produse
de panificație), grisine cu diferite adaosuri, gume
de mestecat, altele decât de uz medical, gustări
pe bază de cereale, gustări pe bază de orez,
halva , halva cu diferite arome si adaosuri, hot-
dog, îndulcitori naturali, infuzii, altele decât cele
medicinale, inghetata, sorbeturi si alte produse
similare sub forma de inghetata, comestibile,
înghețată cu arome, înghețată cu ciocolată,
înghețată cu fructe, înghețată de iaurt, înghețată
din lapte, înghețată tip șerbet, ingrediente pentru
înghețată, înlocuitori de cafea, inlocuitori de
ciocolată, inlocuitori de ceai, inlocuitori de cacao,
japoneze (produse de panificație din făină),
jeleuri de fructe (produse de cofetărie), ketch-up,
lapte pentru cafea, lapte pentru cacao, lăptișor
de matcă pentru alimentație umană, cu excepția
celui de uz medical, lemn dulce pentru produse
de cofetărie, lianți pentru cârnati, lianți pentru
înghețată, lipie (produse de panificație din făină),
lipie albă, lipie cu adaosuri, lipie neagră, lipie
semilună, lipie simplă, lipiuță cu ceapă si brânză,
lipiuțe mexicane, mancare pe baza de taitei,
pentru bebeluși, macaroane (paste făinoase),
macarons (produs de cofetărie), maia (produs
de panificație din făină), maioneză, mălai,
malai comun, malai extra fara gluten, malai
extra, malai superior, malt pentru alimentație,
maltozâ, mămăligă, mâncăruri pe bază de
făină, mâncăruri pe bază de mălai, marțipan,
melasă, mentă pentru utilizare în cofetărie,
merdenele (produs de patiserie), merdenele
cu diferite umpluturi (produse de patiserie),
mere in toietaj (produse de patiserie), miere
pentru prepararea produselor de patiserie
si cofetărie, migdale pentru utilizarea in
cofetărie, miniamandine (produse de cofetărie),
minibaghete (produse de panificație din faina),
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paste alimentare făinoase, paste cu diferite
adaosuri, paste făinoase cu adaosuri (scurte,
medii, lungi), paste făinoase din grâu dur,
paste făinoase din grâu moale, paste făinoase
simple (scurte,  medii,  lungi),  paste făinoase
umplute, paste pentru prăjituri, paste pentru
produse de patiserie, pastile de drojdie, altele
decât cele de uz medical, paleuri (produse
de patiserie), pateuri (produse de patiserie),
pateuri cu diferite umpluturi si arome, pesmet,
pesmet din pâine, pesmet din produse de
panificație, petit pain vanilie (produs de
cofetărie), petit pain cu brânză, petit pain cu
ciocolată, piper, pișcoturi, pișcoturi cu adaosuri,
pituști (produse de panificație din făină),
pituști albe rustique, pituști albe, pituști cu
adaosuri, pituști din secară, pituști integrale,
pituști țărănești, pizza, pizza Boromir, pizza
diferite sortimente, plăcinte, plăcinte cu diferite
umpluturi, adaosuri si arome, porumb măcinat,
porumb pentru consum alimentar, porumb pentru
griș, porumb prăjit, praf pentru prăjituri, prafuri
pentru înghețate, prăjituri (produse de cofetărie),
prăjituri diferite sortimente, prăjituri cu foi,
prăjituri cu blat, prăjituri cu diferite creme,
prăjituri cu friscă, prăjituri cu fructe, prăjituri cu
ciocolată, prăjituri cu nuci, prăjituri specialități,
prăjituri cu glazură si diferite elemente de
decor, prăjiturici uscate, prăjituri de orez, prăjituri
cu bezea, praline, preparate alimentare pe
bază de ciocolată, preparate vegetale care
înlocuiesc cafeaua, prescură (produse de
panificație din faina), pricomigdale, profiterol
(produs de cofetărie), produse din ciocolata cu
lichior, produse de patisserie Daneza, produse
aromatice (preparate - de uz alimentar), produse
de cofetărie din caramel, produse de cofetărie
care conțin gem, produse de cofetărie congelate,
produse de cofetărie cu cremă spumă, produse
de cofetărie cu gheață, produse de cofetărie cu
umpluturi lichide de fructe, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, produse de
cofetărie din nuci, produse de cofetărie din
zahăr cu glazură de ciocolată, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
invelite in ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de jeleuri,
produse de cofetărie pe bază de arahide,
produse de cofetărie pe bază de cacao, produse
de cofetărie pe bază de ciocolată, produse
de cofetărie pe bază de fructe, produse de
cofetărie pe bază de migdale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse de
cofetărie umplute cu alcool, produse de cofetărie
diversificate, produse de panificație, produse
de patiserie specialități, produse de patiserie

minibaghete cu diferite adaosuri, minicoșulete
cu diferite umpluturi (produs de cofetărie),
minicrostini, minicupcakes cu fructe (produse
de cofetărie), minicupcakes cu ciocolata,
minicupcakes cu tiramisu, minieclere (produse
de cofetărie), minisandwich diferite sortimente
(produse de patiserie), miniștrudele (produse
de patiserie), miniștrudele cu diferite umpluturi,
minitarte (produse de cofetărie), minitrufe
(produse de cofetărie), mirodenii pentru produse
de panificație, patiserie si cofetărie, mucenici
(produse de panificație din făină), mușii,
napolitane (produse de patiserie), napolitane
cu diferite adaosuri, napolitane glazurate,
napolitane simple, negrilică, nucșoară, nuga
(produse de cofetărie), nuga cu diferite arome
si adaosuri, nuga simpla, orez, paste si taitei,
orez pentru prepararea produselor de panificație,
patiserie si cofetărie, orez decorticat, orz decojit,
orz măcinat, orz pentru alimente, otet, sosuri
si alte condiment, oțeturi, ovăz decojit, ovăz
decorticat, ovăz pentru alimente, ovăz pentru
arpacaș, ovăz pentru fulgi, pâine, produse
de patiserie si produse de cofetărie, pâine
Boromir, pâine acloridă, pâine albă, pâine albă
cu adaosuri, pâine albă cu cartofi si maia, pâine
albă cu cartofi, pâine albă de țară rustique,
pâine albă dublă coaptă, pâine albă fără sare,
pâine albă floare, pâine albă impletită, pâine
albă pe vatră, pâine albă rotundă, pâine albă
sapoca, pâine albă toast, pâine ciabatta, pâine
cu făină de ovăz, pâine cu făină dietetică,
pâine cu fibră alimentară, pâine cu secară,
pâine cu secară toast, pâine de casă, pâine de
secară cu semințe de floarea soarelui, pâine
dietetică, pâine din amestecuri de făină, pâine
fără gluten, pâine fără sare, pâine feliată, pâine
fimituri, pâine graham, pâine graham toast, pâine
împletită, pâine integrală, pâine integrală cu
adaosuri, pâine integrală toast, pâine jimbla
țărănească secară, in, floarea soarelui, pâine
jimbla, pâine matinal alb, pâine matinal graham,
pâine mozaic, pâine neagră, pâine neagră
cu adaosuri, pâine neagră cu cartof, pâine
nedospită, pâine pave cu maia, pâine rustică
cu semințe si cereale, pâine semialbă, pâine
semialbă cu adaosuri, pâine semialbă simplă,
pâine țărănească albă, pâine țărănească neagră
cu semințe, pâine toast semințe dovleac, pâine
uscată, pâine casei, păinică cu cremwusti si
semințe, pâinișoară cu tărațe, paleuri cu nucă
(produse de patiserie), păine panaghie (produse
de panificație din făină), panettone (produs
de patiserie), panettone cu diferite adaosuri,
pască (produs de patiserie), pască cu diferite
umpluturi si arome, paste, pastă de migdale,
pastă de tomate, pastă din boabe de soia,
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35. Servicii de agentii de import-export,
agentii de informatii comerciale, agentii
de publicitate, analiza prețului de cost,
asistentă în conducerea afacerilor, asistentă
în conducerea întreprinderilor industriale sau

comerciale, cercetare de piața, cercetări pentru
afaceri, servicii de comerț cu ridicata al
mărfurilor alimentare si nealimentare, servicii
de comerţ cu amănuntul al produselor
alimentare si nealimentare, comerțul electronic
al produselor alimentare si nealimentare,
consultantă profesională în afaceri, contabilitate,
servicii de agentii de import si export al
produselor alimentare si nealimentare, servicii
de agentii de import si export de mărfuri,
decorarea vitrinelor, distribuire de eșantioane,
difuzare de anunțuri publicitare, difuzare
de material publicitar (broșuri, prospecte,
imprimate, eșantioane), expertiză în afaceri,
facturare, gestionare de fișiere informatice,
intermedieri in vanzarea cu ridicata a mărfurilor,
intermedieri in vanzarea mărfurilor, închiriere
de automate de vânzare, închiriere de material
publicitar, închiriere de spatii publicitare,
închiriere de timp publicitar în mijloacele de
comunicare, informatii si sfaturi comerciale
pentru consumatori, investigatii pentru afaceri,
lucrări de birou, managementul, organizarea
si administrarea afacerilor, management si
servicii administrative, marketing, marketing de
promovare, marketing pe internet, marketing
digital, marketing promotional, marketing de
produse, marketing prin influenced, organizare
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea târgurilor pentru scopuri comerciale
si publicitare, prelucrare administrativă de
comenzi de marfă, prelucrare de texte
publicitare, previziuni economice, prezentare
de produse, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzare,
promovarea vânzărilor pentru terti, promovarea
produselor prin intermediul influencerilor,
pregătirea studiilor de profitabilitate a afaceilor,
publicare de texte publicitare, publicitate,
publicitate prin corespondentă, publicitate
radiofonică, publicitate televizata, publicitate
online, publicitate, redactare de texte publicitare,
reproducere de documente, servicii de comerț
cu amănuntul si cu ridicata in legătură cu
produsele de panificație, patiserie si cofetărie,
servicii de vanzare cu amănuntul si cu ridicata in
domeniul alimentației publice, servicii de vanzare
cu amănuntul in domeniul produselor alimentare
si nealimentare, servicii de vanzare al produselor
prin internet, servicii de vanzare a produselor
alimentare prin magazine specializare, servicii
de aprovizionare pentru terti (achiziție de bunuri
si servicii pentru alte întreprinderi), servicii de
audit, servicii de compararea preturilor, servicii
de consiliere pentru conducerea afacerilor,
servicii de comanda on - line in domeniul
restaurantelor cu vanzare pentru acasa si

congelate, produse din cacao, produse obținute
prin expandare sau prajire, produse expandate
din cereale, produse pentru frăgezit carne, de
uz alimentar, propolis pentru alimentația umană,
pufuleți (produse din cereale), pufuleți cu diferite
arome, rahat (produse de cofetărie), rahat cu
arome de fructe, rahat cu cacao, rahat cu diferite
adaosuri si arome, ravioli, ruladă (produse
de cofetărie), ruladă cu diferite umpluturi,
rulouri, rulouri cu diferite umpluturi, rulouri de
primăvară, sare, condimente, mirodenii, ierburi
conservate, salam de biscuiți (produs de
cofetărie), saleuri (produs de patiserie), saleuri
cu diferite adaosuri, saleuri simple, sandwichuri,
sare de bucătărie, sare pentru conservarea
alimentelor, savarine (pradus de cofetărie),
scoici foietaj (produs de patiserie), scorțișoară,
șerbeturi, semințe de canepa procesate (pentru
asezonare), semințe de dovleac procesate
(pentru  asezonare), sirop de melasă, snacksuri
(produse de patiserie), șofran, soia pentru
consumul alimentar, sos de roșii, sos dulce
de roșii, sos picant de roșii, sos picant de
soia, sosuri (condiment), sosuri de carne,
sosuri pentru salate, spaghete, specialități de
panificație, specialitate floare, specialități cu
cereale, specialități de panificație împletite,
specialități din pâine, specialități de patiserie,
specialități de cofetărie, spirală (produs de
panificație din făină), spirală cu adaosuri, spirală
simplă, sprițate (produs de cofetărie - fursecuri),
spume ca desert (produse de cofetărie), spume
de ciocolată, ștrudele (produse de patiserie),
ștrudele cu diferite umpluturi si arome, suc de
lamaie cristalizat (pentru asezonare), tapioca si
sago, taco, tagliatelle cuburi (paste făinoase),
tăiței cu diferite adaosuri (paste făinoase),
tăiței cuburi, tăiței, tapioca pentru făină de uz
alimentar, tărâțe tillo de grâu (produse de
panificație din cereale), tărâțe de arpacaș, tărâțe
de grâu pentru uz alimentar, tărâțe de orez,
tărâțe de ovăz, tărâțe de porumb, tărâțe de
secara,  tărâțe (produse din  cereale),  țelină
pentru sare, terci alimentar pe bază de lapte,
tiramisu (produse de cofetărie), tortillas, torturi
(produse de cofetărie), torturi Boromir, torturi
de înghețată, trigoane cu ciuperci (produs de
patiserie), trufe (produs de cofetărie), turtă dulce,
turtă dulce cu adaosuri si diferite umpluturi, turtă
dulce cu glazură, urechi de elefant (produs de
cofetărie), vafe, vanilie, vanilină, zahar, miere,
melasa, zahăr candel de uz alimentar.
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livrare, servicii de consultanta in afaceri pentru
transformare digitala, servicii de curățenie,
servicii de intermediere de afaceri pentru
punerea in legătură a diverși specialiști cu
client, servicii de primire a vizitatorilor, servicii
de prelucrare a datelor, servicii de generare
de potențiali clienti, servicii de promovare
pentru crearea unei identitati de brand pentru
terti, scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terti / scrierea de cv-uri
pentru terti, vânzare la licitație.
39. Ambalarea produselor, ambalare si
depozitare de mărfuri, asistentă în caz de
pană de vehicul (remorcare), camionaj, catering,
cărăușie, conditionarea produselor, depozitarea
mărfurilor, descărcare, distribuirea de produse,
distribuirea corespondentei, distribuirea de
colete, distribuirea de mărfuri, distribuția de apă,
descărcarea mărfurilor, împachetarea mărfurilor,
încărcarea mărfurilor, închiriere de automobile,
închiriere de containere de depozitare, închiriere
de garaje, închiriere de locuri de staționare,
închiriere de vehicule, închirierea de depozite,
închirierea de frigidere, închirierea de locuri
de parcare, închirieri de mașini, furnizarea de
informatii în domeniul depozitării, informatii în
domeniul transportului, înmagazinare, însoțirea
călătorilor, livrarea de colete, livrarea de
flori, livrarea de mărfuri comandate prin
corespondentă, livrarea de mărfuri, manipulări
de mărfuri, mesagerie (corespondentă sau
mărfuri), mutări de mobilier, mutări, operațiuni
de salvare (transport), organizarea de călătorii,
organizarea de excursii, pilotaj, remorcare,
rezervare de locuri pentru călătorii (transporturi),
rezervări pentru transport, servicii de expediere,
servicii de manipulare si de încărcare a mărfii,
servicii de parcare, servicii de salvare, servicii de
șoferi, stocare, transport, transport cu autobuzul,
transport cu camionul, transport de călători,
transport de mobilă, transport rutier de mărfuri
national si international, transport de pasageri,
transport de valori, transport pe calea ferată,
transportul si descărcarea gunoaielor.

───────

(210) M 2022 02448
(151) 06/04/2022
(732) ROMULUS SORIN NICULESCU,

BD. MAREȘAL ALEXANDRU
AVERESCU NR. 7A, CORP
A, ET. 11, AP. 35, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL CLAUDIU
FERARU, STR. CRIȘANA NR. 3, ET.
2, AP. 3, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Q SQUARE

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17

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

(591) Culori revendicate: alb, gri, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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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 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 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
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
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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, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoane inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
telefoane, servicii de vânzare cu amănuntul de
telefoane mobile.

───────

(210) M 2022 02449
(151) 06/04/2022
(732) ZDROVIT ROMANIA S.R.L., STR.

SEVASTOPOL NR. 13-17, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS S.R.L., STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Bellbiotin

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 19.13.01; 02.09.12

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

3. Preparate pentru curățare, odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă nemedicinale, uleiuri esențiale
și extracte aromatice, produse de toaletă
nemedicinale, detergenți, alţii decât cu utilizare
în procesele de fabricare şi în scopuri
medicale, produse de curățat, detergenți de
uz menajer, lichide degresante, lichide de
curățare, lichid de spălare, odorizante de
casă, preparate chimice de curățare pentru
uz casnic, preparate decapante (degresante),
preparate pentru curățarea și lustruirea pielii și
încălțămintei, preparate pentru spălare, produse
de curățare pentru vehicule, produse pentru
spălare, șervețele umede impregnate cu un
produs de curățat, șervețele impregnate cu
preparate de curățare, săpun praf, săpun de
uz casnic, substanțe degresante, uleiuri de
curățare, articole de parfumerie și odorizante,
apă de parfum, apă de toaletă, apă parfumată,
arome (uleiuri esențiale), apă de colonie,
mosc (natural), mosc (parfumerie), loțiuni
și creme de corp parfumate, extracte de
parfum, deodorante de corp (parfumerie), creme
parfumate, creme cosmetice aromoterapeutice,
șervețele parfumate, pulverizatoare pentru corp

(591) Culori revendicate: negru, verde,
galben, roz, maro, albastru
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parfumate, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, produse de parfumerie sintetice,
preparate parfumate, parfumuri solide, parfumuri
naturale, parfumuri lichide, parfumuri, ape de
toaletă, balsamuri (nemedicinale), balsamuri,
altele decât cele de uz medicinal, preparate
cosmetice, creme de masaj, nemedicinale,
produse cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, cosmetice și preparate cosmetice,
cosmetice nemedicinale, fibre de uz cosmetic,
lac de uz cosmetic, loțiuni nemedicinale,
șervețele impregnate cu produse cosmetice,
șervețele impregnate cu loțiuni cosmetice,
produse de masaj, nemedicamentoase, produse
de curățare pentru perii cosmetice, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, uleiuri și
loțiuni cosmetice pentru masaj, unguente de
uz cosmetic, vată de uz cosmetic, uleiuri
pentru masaj, uleiuri pentru toaleta personală
nemedicinale, uleiuri de uz cosmetic, truse
cosmetice umplute, tampoane de curățare
impregnate cu produse cosmetice, tampoane de
curățare impregnate cu preparate de toaletă, apă
florală, aromatizanți (uleiuri esențiale), esențe
eterice, pastă de dinți nemedicinală, pastă de
dinți ingerabilă, comprimate de pastă de dinți
solidă, pastă de dinți sub formă de gumă
de mestecat, produse cosmetice si preparate
cosmetice pentru ingrijirea pielii, unghiilor si a
parului, preparate și tratamente pentru păr.
5. Preparate, articole dentare (altele decât
articolele de toaletă) și produse medicinale
pentru îngrijirea dinților, respectiv: adezivi pentru
protezele dentare, lac dentar, cimenturi dentare,
materiale pentru amprenta dentarã, masticuri
dentare, produse medicinale pentru îngrijirea
dinţilor, preparate pentru facilitarea creșterii
dinţilor, pastã de dinți medicinalã, preparate și
produse sanitare de uz medical, produse pentru
dezodorizarea și purificarea aerului, produse
și preparate pentru distrugerea dăunătorilor,
suplimente alimentare de uz medical, preparate
dietetice pentru scopuri medicale veterinare,
produse și articole pentru igienă de uz
medical, pastă de dinți medicamentoasă, aliaje
dentare, benzi adezive pentru proteze dentare,
ceară dentară, cauciuc de uz dentar, ceară
pentru mulaje dentare, apă de gură pentru
uz medical, apă medicinală de gură, apă de
gură medicamentoasă, apă de gură de uz
medical, ape de gură medicinale împotriva
cariilor, ape de gură de uz medical, ape de
gură antiseptice, materiale pentru amprente
dentare, discuri dentare pentru implantologie,
materiale pentru plombarea dinților, cimenturi
dentare, ceramică dentară, ghips dentar dur,
lacuri dentare, masticuri dentare, adezivi

chirurgicali, adezivi medicali pentru legarea
rănilor, agenți cardiovasculari de uz medical,
ape termale de uz medical, ape minerale
pentru uz medicinal, alcool medicinal, capsule
pentru medicamente, capsule vândute goale
pentru produse farmaceutice, caşete pentru
uz farmaceutic, caşete pentru uz medicinal,
celule stem de uz medical, ciment osos de
uz ortopedic, ciment de os pentru chirurgie și
ortopedie, colagen de uz medical, componente
sanguine, feromoni pentru uz medical, enzime
de uz medical, lactoză de uz medical,
hemoglobină, grăsimi de uz medical, geluri
de masaj de uz medical, loțiuni medicinale
după-ras, lubrifianți de uz medical, materiale
pentru mulaje chirurgicale, medicamente de
uz veterinar, medicamente pentru animale,
picături de ochi, organe și țesuturi vii pentru
uz chirurgical, pansamente, bandaje și plasturi
medicali, bandaje adezive, bandaje pentru
pansat, plasmă sangvină, oxigen de uz
medical, microbicide, preparate bacteriene de uz
medical, preparate bacteriene de uz veterinar,
preparate bacteriologice de uz medical,
preparate biochimice de uz medical, preparate
biochimice de uz veterinar, preparate biologice
mixte de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz medical, preparate cu aminoacizi
de uz veterinar, preparate cu minerale și
vitamine, preparate cu oligoelemente pentru
consumul uman, preparate de diagnosticare
pentru radiologie, preparate pentru baie
de uz medical, preparate pentru băuturi
medicinale, preparate minerale de uz medical,
preparate medicale, preparate farmaceutice
pentru animale, preparate farmaceutice de
uz veterinar, preparate de toaletă medicinale,
produse rehidratante medicinale, preparate și
materiale de diagnostic, șampon medicinal,
șampoane medicinale, remedii naturale și
farmaceutice, seringi preumplute de uz medical,
truse portabile cu medicamente, suplimente
nutritive de uz veterinar, uleiuri medicamentoase
pentru bebeluși, ulei din lemn de santal pentru
scopuri medicale, farmaceutice și veterinare,
ulei de ricin ca înveliș pentru preparate
farmaceutice, acetați de uz farmaceutic, acizi
de uz farmaceutic, agenți antivirali, agenți
antiaritmici, suplimente alimentare proteice,
suplimente alimentare şi nutriţionale pe bază
de vitamine, de aminoacizi, de micronutrienţi,
de oligoelemente, de minerale, de proteine,
de glucide, de uleiuri esenţiale, de uleiuri de
plante, de scoarţă, de polen, de drojdie, de
ciuperci, de extracte de peşte, de citrice, de
legume, de fructe, de fibre alimentare, de
cazeină, de proteine, de cereale, de pâine, de
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seminţe, de germeni, de jeleuri, de propolis,
de enzime, de miere şi de sirop de melasă,
suplimente alimentare antioxidante, suplimente
alimentare medicinale, suplimente alimentare
lichide de uz medical, suplimente alimentare
pentru animale, suplimente alimentare pentru
sportivi, suplimente dietetice cu efect
cosmetic, suplimente alimentare pe bază
de minerale, medicamente, medicamente
antialergice, medicamente homeopate, tonice
(medicamente), drajeuri (medicamente), creme
farmaceutice, dulciuri farmaceutice, compoziții
farmaceutice, implanturi farmaceutice, preparate
farmaceutice, produse farmaceutice homeopate,
preparate farmaceutice antibacteriene,
elixiruri (preparate farmaceutice), substanțe
farmaceutice dermatologice, loțiuni farmaceutice
pentru piele, balsamuri de buze farmaceutice,
produse dermatologice farmaceutice, produse
chimico farmaceutice, preparate și substanțe
farmaceutice, pastile antioxidante, pilule pentru
slăbit, deodorante, altele decât cele de uz
personal sau de uz veterinar, preparate de
odorizarea aerului de uz menajer, comercial
sau industrial, sprayuri pentru împrospătarea
aerului, biocide, biocide naturale, biocide
sintetice, fungicide de uz medical, fungicide,
erbicide, preparate pentru controlarea insectelor,
alimente pentru bebeluși, alimente dietetice
adaptate pentru copii, băuturi pentru copii
mici, lapte praf (alimente pentru sugari),
alimente pentru diabetici de uz medical,
băuturi de uz medical, ceai medicinal, capsule
pentru slăbit, băuturi (suplimente dietetice),
îndulcitori dietetici de uz medical, poțiuni
medicinale, preparate dietetice și alimentare,
preparate multivitaminice, săruri de ape
minerale, preparate pe bază de multivitamine,
suplimente dietetice de uz medical, suplimente
antioxidante, suplimente nutritive, dezinfectanți
și antiseptice, dezinfectanți de uz medical,
săpunuri și detergenți medicinali și dezinfectanți,
dezinfectanți pentru aparate și instrumente
dentare, dezinfectanți pentru instrumente și
aparate medicale., produse de stimulare a
creșterii părului, preparate farmaceutice pentru
îngrijirea părului, suplimente alimentare si
remedii naturale si farmaceutice pentru ingrijirea
pielii, unghiilor si a parului.
10. Instrumente farmaceutice, aparate pentru
administrarea produselor farmaceutice, tăietoare
de pastile, aparate și instrumente medicale
și veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
pentru exerciții fizice de uz medical, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, instrumente
ajutătoare pentru sex, mobilier medical

și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, ace pentru injecții,
de uz medical, pulverizatoare de uz medical,
pulverizatoare pentru uz medical (acționate
manual), aparate ortopedice, centuri medicale,
orteze, orteze medicale.

───────

(210) M 2022 02450
(151) 06/04/2022
(732) KELLER STEAK HOUSE SRL,

STR. APOLLONIA HIRSCHER, NR.
2, JUDETUL BRASOV, BRASOV,
500025, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

KELLER STEAK HOUSE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrite.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
hoteliere, închirieri temporare, rezervare hotel,
motel, pensiuni, camping, servicii de catering,
servicii rezervare cazare, prepararea alimentelor
şi a băuturilor, servicii de consultanţă în domeniu
alimentar.

───────
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(210) M 2022 02451
(151) 06/04/2022
(732) ORIGO SHOP S.R.L, STRADA

LIPSCANI NR 9, PARTER,
SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

origo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

7. Râşniţe de cafea, altele decât cele acţionate
manual.
8. Tacamuri.
9. Automate de cafea.
11. Prăjitoare de cafea, filtre de cafea,
electrice, maşini de cafea, electrice, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice de
cafea, filtre pentru apa potabilă, ceainice,
electrice, maşini de făcut îngheţată, maşini
şi aparate de făcut gheaţă, distribuitoare
electrice de băuturi, maşini de făcut pâine,
maşini de copt pâine, aparate pentru răcirea
băuturilor, cuptoare pentru brutărie, instalaţii
şi echipamente de răcire, aparate de gătit
la aburi, electrice, congelatoare, maşini de
gătit (cuptoare), prăjitoare de malţ, aparate de
gătit multifuncţionale, pasteurizatoare, dulapuri
frigorifice, maşini şi aparate de refrigerare, vitrine
frigorifice, frigidere, prăjitoare, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare
(tipărite).

16. Filtre din hârtie pentru cafea, tipărituri,
fotografii, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat.
21. Râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea, filtre de cafea, neelectrice, cafetiere
de aragaz, neelectrice, căni pentru cafetiere,
neelectrice, veseala si ustensile de bucatarie,
căni de cafea şi ceai, pahare din plastic sau
hârtie, căni cu pereţi dubli, pahare pentru
cafea şi ceai, servicii de ceai (veselă), seturi
pentru zahăr şi produse de adăugat la băuturi,
tăvi (platouri de servit), infuzoare de ceai
si cafea, ceainice (neelectrice), cutii/recipiente
pentru cafea şi pentru ceai (articole de masă),
termosuri, capace, strecurătoare si strecuratoare
de ceai.
30. Cafea, cafea boabe, cafea măcinată, cafea
solubilă, cafea fără cofeină, băuturi din cafea,
ciocolată, cacao şi ceai cu lapte, amestecuri pe
bază de cafea naturală şi/sau înlocuitori de cafea
(cicoare, orz şi alte cereale), cafea cu arome,
ceai, ceai cu gheaţă, cafea cu gheata, cacao
şi cafea artificială, bauturi nealcoolice pe baza
de cafea, ceai, cacao si ciocolata, preparate
nealcoolice gata de băut, preparate pe baza
cafea, ceai, cacao și ciocolată, praf de cafea
în capsule, ceai în capsule, pudră de cacao în
capsule, pulberi de băuturi pe bază de cafea,
cacao sau ceai în capsule, infuzii, extracte si
esente din cafea si ceai, orez, paste şi tăiţei,
tapioca şi sago, făină şi preparate din cereale,
pâine, produse de brutărie, patiserie şi produse
de cofetărie, gustări pe bază de cereale, brioşe,
biscuiţi, dulciuri, granola, preparate pe bază
de cereale dulci şi sărate, ciocolată, ı̂ngheţată,
sorbeturi şi alte produse similare sub formă
de ı̂nghețată, comestibile, zahăr şi îndulcitori,
înlocuitori ai zahărului, sirop de arţar, sirop de
agave, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
ı̂ngheţată).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi
din fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi
alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, amestecuri nealcoolice folosite pentru
fabricarea băuturilor.
35. Servicii de comerţ/vanzare cu amănuntul
pentru râşniţe de cafea, altele decât cele
acţionate manual, automate de cafea, prăjitoare
de cafea, filtre de cafea, electrice, maşini de
cafea, electrice, capsule de cafea, goale, pentru
aparate electrice de cafea, filtre pentru apa
potabilă, ceainice, electrice, maşini de făcut
îngheţată, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
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distribuitoare electrice de băuturi, maşini de făcut
pâine, maşini de copt pâine, aparate pentru
răcirea băuturilor, cuptoare pentru brutărie,
instalaţii şi echipamente de răcire, aparate de
gătit la aburi, electrice, congelatoare, maşini de
gătit (cuptoare), prăjitoare de malţ, aparate de
gătit multifuncţionale, pasteurizatoare, dulapuri
frigorifice, maşini şi aparate de refrigerare, vitrine
frigorifice, frigidere, prăjitoare, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare,
filtre din hârtie pentru cafea, râşniţe de cafea,
acţionate manual, servicii de cafea, filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
veseala, tacamuri si ustensile de bucatarie,
căni de cafea şi ceai, pahare din plastic sau
hârtie, căni cu pereţi dubli, pahare pentru
cafea şi ceai, servicii de ceai (veselă), seturi
pentru zahăr şi produse de adăugat la băuturi,
tăvi (platouri de servit), infuzoare de ceai
si cafea, ceainice (neelectrice), cutii/recipiente
pentru cafea şi pentru ceai (articole de masă),
termosuri, capace, cafea, cafea boabe, cafea
măcinată, cafea solubilă, cafea fără cofeină,
băuturi din cafea, ciocolată, cacao şi ceai cu
lapte, amestecuri pe bază de cafea naturală
şi/sau înlocuitori de cafea (cicoare, orz şi alte
cereale), cafea cu arome, ceai, ceai cu gheaţă,
cafea cu gheata, cacao şi cafea artificială,
bauturi nealcoolice pe baza de cafea, ceai,
cacao si ciocolata, preparate nealcoolice gata
de băut, preparate pe baza cafea, ceai, cacao
și ciocolată, praf de cafea în capsule, ceai în
capsule, pudră de cacao în capsule, pulberi
de băuturi pe bază de cafea, cacao sau ceai
în capsule, infuzii, extracte si esente din cafea
si ceai, orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, pâine, produse
de brutărie, patiserie şi produse de cofetărie,
gustări pe bază de cereale, brioşe, biscuiţi,
dulciuri, granola, preparate pe bază de cereale
dulci şi sărate, ciocolată, ı̂ngheţată, sorbeturi şi
alte produse similare sub formă de ı̂nghețată,
comestibile, zahăr şi îndulcitori, înlocuitori ai
zahărului, sirop de arţar, sirop de agave, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă ı̂ngheţată), bere,
băuturi non-alcoolice, ape minerale şi gazoase
şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, amestecuri
nealcoolice folosite pentru fabricarea băuturilor,
asistenţă ı̂n managementul afacerilor, ı̂ntrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
ı̂n organizarea şi managementul afacerilor,

consultanţă ı̂n managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă ı̂n organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională ı̂n afaceri, oferirea de informaţii
ı̂n domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, demonstraţii
cu produse, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), servicii de agenție de import-
export, strângerea la un loc, ı̂n folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere ı̂n mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii de
intermediere comercială, publicitate, servicii de
informatii privind marketingul, cercetare de
marketing, marketing, consultanta in domeniul
managementul personalului, recrutarea de
personal, servicii de achizitie pentru terti, relatii
publice, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, publicitate prin internet,
inchirierea automatelor pentru vanzarea de
produse, strecurătoare si strecuratoare de ceai,
servicii furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, prin punctele
de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse,
al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau cu comandă prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de tip teleshopping, servicii de
intermediere comercială, publicitate, servicii de
informatii privind marketingul, cercetare de
marketing, marketing, consultanta in domeniul
managementul personalului, recrutarea de
personal, servicii de achiziţie pentru terţi, relaţii
publice, servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, publicitate prin internet, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
servicii publicitare, de marketing și promoționale,
inclusiv prin distribuirea de mostre, dezvoltarea
de concepte publicitare, scrierea și publicarea
de texte publicitare, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, publicitate,
în special servicii pentru promovarea produselor
si serviciilor in domeniul cafelei, promovarea
produselor si serviciilor, in special din domeniul
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cafelei, prin sponsorizari, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale.
40. Servicii de prăjire a cafelei şi de prelucrare a
cafelei, pasteurizarea alimentelor şi băuturilor.
43. Servicii oferite de cafenele, servicii de
furnizare alimente si bauturi, cazare temporară,
servicii de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi bauturi, servicii de bufet,
servicii de bar, servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), închirierea aparatelor
de gătit, servicii de bucătari personali.

───────

(210) M 2022 02453
(151) 06/04/2022
(732) COFFEENATIV ROASTERY S.R.L.,

STRADA LANULUI NR. 4, SECTOR
2, BUCURESTI, 023057, ROMANIA

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

(540)

COFFEENATIV ROASTERY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

7. Râşniţe de cafea, altele decât cele acţionate
manual.
8. Tacamuri.
9. Automate de cafea.
11. Prăjitoare de cafea, filtre de cafea,
electrice, maşini de cafea, electrice, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice de
cafea, filtre pentru apa potabilă, ceainice,
electrice, maşini de făcut îngheţată, maşini
şi aparate de făcut gheaţă, distribuitoare
electrice de băuturi, maşini de făcut pâine,
maşini de copt pâine, aparate pentru răcirea

16. Filtre din hârtie pentru cafea.
21. Râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii

32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi
din fructe şi sucuri de fructe, siropuri şi
alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, amestecuri nealcoolice folosite pentru
fabricarea băuturilor.

30. Cafea, cafea boabe, cafea măcinată, cafea
solubilă, cafea fără cofeină, băuturi din cafea,
ciocolată, cacao şi ceai cu lapte, amestecuri pe
bază de cafea naturală şi/sau înlocuitori de cafea
(cicoare, orz şi alte cereale), cafea cu arome,
ceai, ceai cu gheaţă, cafea cu gheata, cacao
şi cafea artificială, bauturi nealcoolice pe baza
de cafea, ceai, cacao si ciocolata, preparate
nealcoolice gata de băut, preparate pe baza
cafea, ceai, cacao și ciocolată, praf de cafea
în capsule, ceai în capsule, pudră de cacao în
capsule, pulberi de băuturi pe bază de cafea,
cacao sau ceai în capsule, infuzii, extracte si
esente din cafea si ceai, orez, paste şi tăiţei,
tapioca şi sago, făină şi preparate din cereale,
pâine, produse de brutărie, patiserie şi produse
de cofetărie, gustări pe bază de cereale, brioşe,
biscuiţi, dulciuri, granola, preparate pe bază
de cereale dulci şi sărate, ciocolată, ı̂ngheţată,
sorbeturi şi alte produse similare sub formă
de ı̂nghețată, comestibile, zahăr şi îndulcitori,
înlocuitori ai zahărului, sirop de arţar, sirop de
agave, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
ı̂ngheţată).

de cafea, filtre de cafea, neelectrice, cafetiere
de aragaz, neelectrice, căni pentru cafetiere,
neelectrice, veseala si ustensile de bucatarie,
căni de cafea şi ceai, pahare din plastic sau
hârtie, căni cu pereţi dubli, pahare pentru
cafea şi ceai, servicii de ceai (veselă), seturi
pentru zahăr şi produse de adăugat la băuturi,
tăvi (platouri de servit), infuzoare de ceai
si cafea, ceainice (neelectrice), cutii/recipiente
pentru cafea şi pentru ceai (articole de masă),
termosuri, capace, strecurătoare si strecuratoare
de ceai.

băuturilor, cuptoare pentru brutărie, instalaţii
şi echipamente de răcire, aparate de gătit
la aburi, electrice, congelatoare, maşini de
gătit (cuptoare), prăjitoare de malţ, aparate de
gătit multifuncţionale, pasteurizatoare, dulapuri
frigorifice, maşini şi aparate de refrigerare, vitrine
frigorifice, frigidere, prăjitoare, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare.
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35. Servicii de comerţ/vanzare cu amănuntul
pentru râşniţe de cafea, altele decât cele
acţionate manual, automate de cafea, prăjitoare
de cafea, filtre de cafea, electrice, maşini de
cafea, electrice, capsule de cafea, goale, pentru
aparate electrice de cafea, filtre pentru apa
potabilă, ceainice, electrice, maşini de făcut
îngheţată, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
distribuitoare electrice de băuturi, maşini de făcut
pâine, maşini de copt pâine, aparate pentru
răcirea băuturilor, cuptoare pentru brutărie,
instalaţii şi echipamente de răcire, aparate de
gătit la aburi, electrice, congelatoare, maşini de
gătit (cuptoare), prăjitoare de malţ, aparate de
gătit multifuncţionale, pasteurizatoare, dulapuri
frigorifice, maşini şi aparate de refrigerare, vitrine
frigorifice, frigidere, prăjitoare, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare,
filtre din hârtie pentru cafea, râşniţe de cafea,
acţionate manual, servicii de cafea, filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
veseala, tacamuri si ustensile de bucatarie,
căni de cafea şi ceai, pahare din plastic sau
hârtie, căni cu pereţi dubli, pahare pentru
cafea şi ceai, servicii de ceai (veselă), seturi
pentru zahăr şi produse de adăugat la băuturi,
tăvi (platouri de servit), infuzoare de ceai
si cafea, ceainice (neelectrice), cutii/recipiente
pentru cafea şi pentru ceai (articole de masă),
termosuri, capace, cafea, cafea boabe, cafea
măcinată, cafea solubilă, cafea fără cofeină,
băuturi din cafea, ciocolată, cacao şi ceai cu
lapte, amestecuri pe bază de cafea naturală
şi/sau înlocuitori de cafea (cicoare, orz şi alte
cereale), cafea cu arome, ceai, ceai cu gheaţă,
cafea cu gheata, cacao şi cafea artificială,
bauturi nealcoolice pe baza de cafea, ceai,
cacao si ciocolata, preparate nealcoolice gata
de băut, preparate pe baza cafea, ceai, cacao
și ciocolată, praf de cafea în capsule, ceai în
capsule, pudră de cacao în capsule, pulberi
de băuturi pe bază de cafea, cacao sau ceai
în capsule, infuzii, extracte si esente din cafea
si ceai, orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, pâine, produse
de brutărie, patiserie şi produse de cofetărie,
gustări pe bază de cereale, brioşe, biscuiţi,
dulciuri, granola, preparate pe bază de cereale
dulci şi sărate, ciocolată, ı̂ngheţată, sorbeturi şi
alte produse similare sub formă de ı̂nghețată,
comestibile, zahăr şi îndulcitori, înlocuitori ai
zahărului, sirop de arţar, sirop de agave, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă ı̂ngheţată), bere,

băuturi non-alcoolice, ape minerale şi gazoase
şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, amestecuri
nealcoolice folosite pentru fabricarea băuturilor,
asistenţă ı̂n managementul afacerilor, ı̂ntrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
ı̂n organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă ı̂n managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă ı̂n organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională ı̂n afaceri, oferirea de informaţii
ı̂n domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, demonstraţii
cu produse, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), servicii de agenție de import-
export, strângerea la un loc, ı̂n folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere ı̂n mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii de
intermediere comercială, publicitate, servicii de
informatii privind marketingul, cercetare de
marketing, marketing, consultanta in domeniul
managementul personalului, recrutarea de
personal, servicii de achizitie pentru terti, relatii
publice, servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, publicitate prin internet, inchirierea
automatelor pentru vanzarea de produse,
servicii de comerţ/vânzare cu amănuntul pentru
strecurătoare si strecuratoare de ceai.
40. Servicii de prăjire a cafelei şi de prelucrare a
cafelei, pasteurizarea alimentelor şi băuturilor.
43. Servicii oferite de cafenele, servicii de
furnizare alimente si bauturi, cazare temporară,
servicii de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi bauturi, servicii de bufet,
servicii de bar, servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), închirierea aparatelor
de gătit, servicii de bucătari personali.

───────
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(210) M 2022 02454
(151) 06/04/2022
(732) COFFEENATIV ROASTERY S.R.L.,

STRADA LANULUI, NR 4, SECTOR
2, BUCUREȘTI, 023057, ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
03.07.07; 03.07.24

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

7. Râşniţe de cafea, altele decât cele acţionate
manual.
8. Tacamuri.
9. Automate de cafea.
11. Prăjitoare de cafea, filtre de cafea,

16. Filtre din hârtie pentru cafea.
21. Râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea, filtre de cafea, neelectrice, cafetiere

de aragaz, neelectrice, căni pentru cafetiere,
neelectrice, veseala, ustensile de bucatarie,
căni de cafea şi ceai, pahare din plastic sau
hârtie, căni cu pereţi dubli, pahare pentru
cafea şi ceai, servicii de ceai (veselă), seturi
pentru zahăr şi produse de adăugat la băuturi,
tăvi (platouri de servit), infuzoare de ceai
si cafea, ceainice (neelectrice), cutii/recipiente
pentru cafea şi pentru ceai (articole de masă),
termosuri, capace, strecurătoare si strecuratoare
de ceai.
30. Cafea, cafea boabe, cafea măcinată, cafea
solubilă, cafea fără cofeină, băuturi din cafea,
ciocolată, cacao şi ceai cu lapte, amestecuri pe
bază de cafea naturală şi/sau înlocuitori de cafea
(cicoare, orz şi alte cereale), cafea cu arome,
ceai, ceai cu gheaţă, cafea cu gheata, cacao
şi cafea artificială, bauturi nealcoolice pe baza
de cafea, ceai, cacao si ciocolata, preparate
nealcoolice gata de băut, preparate pe baza
cafea, ceai, cacao și ciocolată, praf de cafea
în capsule, ceai în capsule, pudră de cacao în
capsule, pulberi de băuturi pe bază de cafea,
cacao sau ceai în capsule, infuzii, extracte si
esente din cafea si ceai, orez, paste şi tăiţei,
tapioca şi sago, făină şi preparate din cereale,
pâine, produse de brutărie, patiserie şi produse
de cofetărie, gustări pe bază de cereale, brioşe,
biscuiţi, dulciuri, granola, preparate pe bază
de cereale dulci şi sărate, ciocolată, ı̂ngheţată,
sorbeturi şi alte produse similare sub formă
de ı̂nghețată, comestibile, zahăr şi îndulcitori,
înlocuitori ai zahărului, sirop de arţar, sirop de
agave, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
ı̂ngheţată).

electrice, maşini de cafea, electrice, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice de
cafea, filtre pentru apa potabilă, ceainice,
electrice, maşini de făcut îngheţată, maşini
şi aparate de făcut gheaţă, distribuitoare
electrice de băuturi, maşini de făcut pâine,
maşini de copt pâine, aparate pentru răcirea
băuturilor, cuptoare pentru brutărie, instalaţii
şi echipamente de răcire, aparate de gătit
la aburi, electrice, congelatoare, maşini de
gătit (cuptoare), prăjitoare de malţ, aparate de
gătit multifuncţionale, pasteurizatoare, dulapuri
frigorifice, maşini şi aparate de refrigerare, vitrine
frigorifice, frigidere, prăjitoare, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare.

32. Bere,  băuturi non-alcoolice, ape minerale 
şi  gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi 
din  fructe  şi  sucuri  de  fructe,  siropuri  şi  alte 
preparate  non-alcoolice  pentru  fabricarea 
băuturilor,  amestecuri  nealcoolice  folosite 
pentru fabricarea băuturilor.
35. Servicii de comerţ/vânzare cu amănuntul
pentru râşniţe de cafea, altele decât cele
acţionate manual, automate de cafea, prăjitoare
de cafea, filtre de cafea, electrice, maşini de
cafea, electrice, capsule de cafea, goale, pentru
aparate electrice de cafea, filtre pentru apa
potabilă, ceainice, electrice, maşini de făcut
îngheţată, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
distribuitoare electrice de băuturi, maşini de făcut
pâine, maşini de copt pâine, aparate pentru
răcirea băuturilor, cuptoare pentru brutărie,
instalaţii şi echipamente de răcire, aparate de
gătit la aburi, electrice, congelatoare, maşini de
gătit (cuptoare), prăjitoare de malţ, aparate de
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gătit multifuncţionale, pasteurizatoare, dulapuri
frigorifice, maşini şi aparate de refrigerare, vitrine
frigorifice, frigidere, prăjitoare, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare,
filtre din hârtie pentru cafea, râşniţe de cafea,
acţionate manual, servicii de cafea, filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
veseala, tacamuri si ustensile de bucatarie,
căni de cafea şi ceai, pahare din plastic sau
hârtie, căni cu pereţi dubli, pahare pentru
cafea şi ceai, servicii de ceai (veselă), seturi
pentru zahăr şi produse de adăugat la băuturi,
tăvi (platouri de servit), infuzoare de ceai
si cafea, ceainice (neelectrice), cutii/recipiente
pentru cafea şi pentru ceai (articole de masă),
termosuri, capace, cafea, cafea boabe, cafea
măcinată, cafea solubilă, cafea fără cofeină,
băuturi din cafea, ciocolată, cacao şi ceai cu
lapte, amestecuri pe bază de cafea naturală
şi/sau înlocuitori de cafea (cicoare, orz şi alte
cereale), cafea cu arome, ceai, ceai cu gheaţă,
cafea cu gheata, cacao şi cafea artificială,
bauturi nealcoolice pe baza de cafea, ceai,
cacao si ciocolata, preparate nealcoolice gata
de băut, preparate pe baza cafea, ceai, cacao
și ciocolată, praf de cafea în capsule, ceai în
capsule, pudră de cacao în capsule, pulberi
de băuturi pe bază de cafea, cacao sau ceai
în capsule, infuzii, extracte si esente din cafea
si ceai, orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, pâine, produse
de brutărie, patiserie şi produse de cofetărie,
gustări pe bază de cereale, brioşe, biscuiţi,
dulciuri, granola, preparate pe bază de cereale
dulci şi sărate, ciocolată, ı̂ngheţată, sorbeturi şi
alte produse similare sub formă de ı̂nghețată,
comestibile, zahăr şi îndulcitori, înlocuitori ai
zahărului, sirop de arţar, sirop de agave, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă ı̂ngheţată), bere,
băuturi non-alcoolice, ape minerale şi gazoase
şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, amestecuri
nealcoolice folosite pentru fabricarea băuturilor,
asistenţă ı̂n managementul afacerilor, ı̂ntrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
ı̂n organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă ı̂n managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă ı̂n organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă

profesională ı̂n afaceri, oferirea de informaţii
ı̂n domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, demonstraţii
cu produse, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), servicii de agenție de import-
export, strângerea la un loc, ı̂n folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere ı̂n mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii de
intermediere comercială, publicitate, servicii de
informatii privind marketingul, cercetare de
marketing, marketing, consultanta in domeniul
managementul personalului, recrutarea de
personal, servicii de achizitie pentru terti, relatii
publice, servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, publicitate prin internet, inchirierea
automatelor pentru vanzarea de produse,
strecurătoare si strecuratoare de ceai, servicii
de comerţ/vanzare cu amănuntul pentru râşniţe
de cafea, altele decât cele acţionate manual,
automate de cafea, prăjitoare de cafea.
40. Servicii de prăjire a cafelei şi de prelucrare a
cafelei, pasteurizarea alimentelor şi băuturilor.
43. Servicii oferite de cafenele, servicii de
furnizare alimente si bauturi, cazare temporară,
servicii de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi bauturi, servicii de bufet,
servicii de bar, servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), închirierea aparatelor
de gătit, servicii de bucătari personali

───────
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(210) M 2022 02455
(151) 06/04/2022
(732) ORIGO SHOP S.R.L, STRADA

LIPSCANI, NR 9, PARTER,
SECTOR 5, SECTOR 5, ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
11.03.03; 09.01.07

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

7. Râşniţe de cafea, altele decât cele acţionate
manual.
8. Tacâmuri.
9. Automate de cafea
11. Prăjitoare de cafea, filtre de cafea,
electrice, maşini de cafea, electrice, capsule
de cafea, goale, pentru aparate electrice de
cafea, filtre pentru apa potabilă, ceainice,
electrice, maşini de făcut îngheţată, maşini
şi aparate de făcut gheaţă, distribuitoare
electrice de băuturi, maşini de făcut pâine,
maşini de copt pâine, aparate pentru răcirea
băuturilor, cuptoare pentru brutărie, instalaţii
şi echipamente de răcire, aparate de gătit
la aburi, electrice, congelatoare, maşini de
gătit (cuptoare), prăjitoare de malţ, aparate de
gătit multifuncţionale, pasteurizatoare, dulapuri
frigorifice, maşini şi aparate de refrigerare, vitrine
frigorifice, frigidere, prăjitoare, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare.
16. Filtre din hârtie pentru cafea, tipărituri,
fotografii ( tipărite), folii şi pungi pentru ambalat
şi împachetat.

21. Râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea, filtre de cafea, neelectrice, cafetiere
de aragaz, neelectrice, căni pentru cafetiere,
neelectrice, veseala, tacamuri si ustensile de
bucatarie, căni de cafea şi ceai, pahare din
plastic sau hârtie, căni cu pereţi dubli, pahare
pentru cafea şi ceai, servicii de ceai (veselă),
seturi pentru zahăr şi produse de adăugat la
băuturi, tăvi (platouri de servit), infuzoare de ceai
si cafea, ceainice (neelectrice), cutii/recipiente
pentru cafea şi pentru ceai (articole de masă),
termosuri, capace, strecurătoare si strecuratoare
de ceai.
30. Cafea, cafea boabe, cafea măcinată, cafea
solubilă, cafea fără cofeină, băuturi din cafea,
ciocolată, cacao şi ceai cu lapte, amestecuri pe
bază de cafea naturală şi/sau înlocuitori de cafea
(cicoare, orz şi alte cereale), cafea cu arome,
ceai, ceai cu gheaţă, cafea cu gheata, cacao
şi cafea artificială, bauturi nealcoolice pe baza
de cafea, ceai, cacao si ciocolata, preparate
nealcoolice gata de băut, preparate pe baza
cafea, ceai, cacao și ciocolată, praf de cafea
în capsule, ceai în capsule, pudră de cacao în
capsule, pulberi de băuturi pe bază de cafea,
cacao sau ceai în capsule, infuzii, extracte si
esente din cafea si ceai, orez, paste şi tăiţei,
tapioca şi sago, făină şi preparate din cereale,
pâine, produse de brutărie, patiserie şi produse
de cofetărie, gustări pe bază de cereale, brioşe,
biscuiţi, dulciuri, granola, preparate pe bază
de cereale dulci şi sărate, ciocolată, ı̂ngheţată,
sorbeturi şi alte produse similare sub formă
de ı̂nghețată, comestibile, zahăr şi îndulcitori,
înlocuitori ai zahărului, sirop de arţar, sirop de
agave, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
ı̂ngheţată).

35. Servicii de comerţ/vanzare cu amănuntul
pentru râşniţe de cafea, altele decât cele
acţionate manual, automate de cafea, prăjitoare
de cafea, filtre de cafea, electrice, maşini de
cafea, electrice, capsule de cafea, goale, pentru
aparate electrice de cafea, filtre pentru apa
potabilă, ceainice, electrice, maşini de făcut
îngheţată, maşini şi aparate de făcut gheaţă,
distribuitoare electrice de băuturi, maşini de făcut
pâine, maşini de copt pâine, aparate pentru
răcirea băuturilor, cuptoare pentru brutărie,

32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din
fructe  şi  sucuri  de  fructe,  siropuri  şi  alte 
preparate  non-alcoolice  pentru  fabricarea 
băuturilor,  amestecuri  nealcoolice  folosite 
pentru fabricarea băuturilor.
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instalaţii şi echipamente de răcire, aparate de
gătit la aburi, electrice, congelatoare, maşini de
gătit (cuptoare), prăjitoare de malţ, aparate de
gătit multifuncţionale, pasteurizatoare, dulapuri
frigorifice, maşini şi aparate de refrigerare, vitrine
frigorifice, frigidere, prăjitoare, vitrine pentru
depozitarea vinurilor, electrice, aparate electrice
pentru fabricarea iaurtului, dezumidificatoare,
filtre din hârtie pentru cafea, râşniţe de cafea,
acţionate manual, servicii de cafea, filtre
de cafea, neelectrice, cafetiere de aragaz,
neelectrice, căni pentru cafetiere, neelectrice,
veseala, tacamuri si ustensile de bucatarie,
căni de cafea şi ceai, pahare din plastic sau
hârtie, căni cu pereţi dubli, pahare pentru
cafea şi ceai, servicii de ceai (veselă), seturi
pentru zahăr şi produse de adăugat la băuturi,
tăvi (platouri de servit), infuzoare de ceai
si cafea, ceainice (neelectrice), cutii/recipiente
pentru cafea şi pentru ceai (articole de masă),
termosuri, capace, cafea, cafea boabe, cafea
măcinată, cafea solubilă, cafea fără cofeină,
băuturi din cafea, ciocolată, cacao şi ceai cu
lapte, amestecuri pe bază de cafea naturală
şi/sau înlocuitori de cafea (cicoare, orz şi alte
cereale), cafea cu arome, ceai, ceai cu gheaţă,
cafea cu gheata, cacao şi cafea artificială,
bauturi nealcoolice pe baza de cafea, ceai,
cacao si ciocolata, preparate nealcoolice gata
de băut, preparate pe baza cafea, ceai, cacao
și ciocolată, praf de cafea în capsule, ceai în
capsule, pudră de cacao în capsule, pulberi
de băuturi pe bază de cafea, cacao sau ceai
în capsule, infuzii, extracte si esente din cafea
si ceai, orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago,
făină şi preparate din cereale, pâine, produse
de brutărie, patiserie şi produse de cofetărie,
gustări pe bază de cereale, brioşe, biscuiţi,
dulciuri, granola, preparate pe bază de cereale
dulci şi sărate, ciocolată, ı̂ngheţată, sorbeturi şi
alte produse similare sub formă de ı̂nghețată,
comestibile, zahăr şi îndulcitori, înlocuitori ai
zahărului, sirop de arţar, sirop de agave, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi
alte condimente, gheaţă (apă ı̂ngheţată), bere,
băuturi non-alcoolice, ape minerale şi gazoase
şi alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, amestecuri
nealcoolice folosite pentru fabricarea băuturilor,
asistenţă ı̂n managementul afacerilor, ı̂ntrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
ı̂n organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă ı̂n managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,

consultanţă ı̂n organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională ı̂n afaceri, oferirea de informaţii
ı̂n domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, demonstraţii
cu produse, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), servicii de agenție de import-
export, strângerea la un loc, ı̂n folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere ı̂n mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii de
intermediere comercială, publicitate, servicii de
informatii privind marketingul, cercetare de
marketing, marketing, consultanta in domeniul
managementul personalului, recrutarea de
personal, servicii de achizitie pentru terti, relatii
publice, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, publicitate prin internet,
inchirierea automatelor pentru vanzarea de
produse, strecurătoare si strecuratoare de ceai,
servicii furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, prin punctele
de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse,
al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau cu comandă prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de tip teleshopping, servicii de
intermediere comercială, publicitate, servicii de
informatii privind marketingul, cercetare de
marketing, marketing, consultanta in domeniul
managementul personalului, recrutarea de
personal, servicii de achiziţie pentru terţi, relaţii
publice, servicii de telemarketing, publicitate prin
televiziune, publicitate prin internet, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
servicii publicitare, de marketing și promoționale,
inclusiv prin distribuirea de mostre, dezvoltarea
de concepte publicitare, scrierea și publicarea
de texte publicitare, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, publicitate,
în special servicii pentru promovarea produselor
si serviciilor in domeniul cafelei, promovarea
produselor si serviciilor, in special din domeniul
cafelei, prin sponsorizari, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale.
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40. Servicii de prăjire a cafelei şi de prelucrare a
cafelei, pasteurizarea alimentelor şi băuturilor.
43. Servicii oferite de cafenele, servicii de
furnizare alimente si bauturi, cazare temporară,
servicii de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare şi bauturi, servicii de bufet,
servicii de bar, servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), închirierea aparatelor
de gătit, servicii de bucătari personali.

───────

(210) m 2022 02457
(151) 06/04/2022
(732) TOTAL SECURITY GUARD SRL,

STR. BÎRZAVA, NR.59/4, CAM.2,
AP.2, JUDEȚ TIMIȘ, GIROC, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

TSG SECURITY
SISTEME SECURITATE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

45. Servicii juridice: servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor material și
a persoanelor: servicii personale și sociale
prestate de terti pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2022 02460
(151) 06/04/2022
(732) BRILLO INVESTE SRL, SOS.

FABRICA DE GLUCOZĂ NR.9B,
CAMERA 5, IN SUPRAFATA
DE 13.47 MP, BLOC B, SCARA
A, ETAJ 1, AP.102, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BrilloBeauty

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 27.05.11; 01.01.02

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

3. Preparate pentru albit și alte substanțe pentru
spălat, săpunuri, parfumerie, uleiuri esențiale,
produse cosmetice, loțiuni pentru păr, produse
pentru ingrijirea dinților.
5. Produse igienice pentru medicina, substante
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari, plasturi si materiale pentru pansamente,
dezinfectante, fungicide, ierbicide.

───────

21. Piepteni și bureți, perii (cu excepția
pensulelor), material pentru perii, material
pentru curățare, bureți metalici, sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepția sticlei de
construcție).
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(210) M 2022 02461
(151) 06/04/2022
(732) REDLACK PROD SRL, STR.

GRIGORE IONESCU NR. 63,
CAM. 1, BL. T73, SC. 2, ET. 4,
AP. 42, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, APART.
46, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

moobler

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.04

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

20. Mobilă și mobilier, mobilier, mobilă
antichizată, mobilă superpozabilă, mobilier
încastrat, mobilier metalic, mobilier integrat,
mobilier combinat, mobilier vechi, mobile de
birou, mobile (obiecte pentru decorare), scări și
trepte mobile, nu din metal.
35. Publicitate, publicitate online, publicare
de texte publicitare, publicare de materiale
publicitare, marketing direct, marketing
promoțional, campanii de marketing, publicitate
și marketing, marketing folosind influenceri,
marketing pe internet, promovarea vânzărilor,
servicii de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, furnizare de informații de
afaceri prin intermediul unui site, furnizare de
informații de marketing prin site-uri web, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mobilă, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilă.

───────

STR. EMIL RACOVIȚĂ NR. 16, BL.
R21, SC. B, ET. 8, AP. 74, SECTOR
4, BUCUREȘTI, 041758, ROMANIA

(540)

AD PRODUCTION
WE make it happen

clase:
6. Materiale metalice pentru edificare și
construcții, mici articole de fierărie, seifuri,
articole de fierărie, containere, articole de
transport și ambalare din metal, materiale de
construcții și elemente din metal, materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal,
cu utilizare nespecificată, statui și obiecte de
artă din metale comune, structuri și construcții
metalice transportabile, uși, porți, ferestre și
jaluzele pentru ferestre din metal, feronerie.
11. Aparate de iluminat și reflectoare.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii (tipărite),
pensule, materiale pentru filtrare din hârtie,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
obiecte de artă și figurine din hârtie și carton și
machete arhitectonice, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic.
20. Spumă de mare, adăposturi și paturi pentru
animale, afișaje, standuri și indicatoare, nu
din metal, mobilă și mobilier, recipiente și
dispozitive de închidere și suporturi pentru
acestea, nemetalice, scări și trepte mobile, nu
din metal, statuete, figurine, lucrări de artă,
ornamante și decorațiuni din materiale ca lemn,
ceară, ghips sau plastic.

(210) M 2022 02466
(151) 11/04/2022
(732) OCTAVIAN-ARTUR FALCEANU,

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

336

28. Aparate pentru jocuri video, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun, aparate
pentru parcuri de distracții și terenuri de joacă,
echipamente pentru sport și exerciții fizice,
jucării, jocuri și articole de joacă.
35. Publicitate.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții.
40. Reciclarea gunoaielor și deșeurilor,
imprimare, conservarea alimentelor și a
băuturilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii IT, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității.

───────

(210) M 2022 02467
(151) 07/04/2022
(732) ȘANTA SERGIU-LEONTIN, STR.

CORVINILOR NR. 12, ETAJ 4,
AP. 16, JUD. SATU MARE, SATU
MARE, SATU MARE, ROMANIA

(540)

BEST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.25; 18.01.23

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

35. Servicii de comerț cu autoturisme.
36. Servicii de amanet cu autoturisme.

───────

(210) M 2022 02468
(151) 07/04/2022
(732) SANOFOODS, STR. TUDOR

VLADIMIRESCU NR. 14, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

cmbck

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

25. Articole pentru acoperirea capului, părți de
îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului.

───────

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#000000), maro (HEX #cb9827)
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(210) M 2022 02469
(151) 07/04/2022
(732) IONUȚ ALEXANDROVICI, STR.

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021608,
ROMANIA

(540)

MOTOYAMA

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

clase:
7. Mașini, mașini-unelte, mașini atomizoare,
maşini pentru mișcare și manevrare, maşini
pentru măturare, curățare și spălare, mașini de
distribuire, mașini și mașini-unelte de urgență și
salvare, mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, mașini de
aprovizionare cu apă (pompe), mașini electrice
de gaurit, mașini de aspirare pentru curățarea de
impurități, mașini industriale de aspirare folosite
în producție, mașini suflante, mașini pentru
umflarea baloanelor, mașini pentru tabletat,
mașini pentru absorbția aerului, mașini de
curățat bazinele de înot, mașini de curățat
covoare (electrice), mașini de măturat, mașini de
măturat covoare, mașini de măturat cu rol de
curățare a piscinelor, mașini de spălare a ouălor
viermilor de mătase, mașini de spălat, mașini
de spălat articole de îmbrăcăminte (electrice),
mașini de spălat covoare, mașini de spălat cu
cilindru pentru spălarea cilindrilor de imprimare,
mașini de întreținere a podelelor (acționate
electric) pentru șlefuire, mașini de spălat de
uz casnic, mașini de spălat electrice, mașini
de spălat electrice, de uz industrial, mașini de
spălat folosite în spălătorii (care funcționează
cu monede), mașini de spălat haine (sistem
preplătit), mașini de spălat industriale, mașini
de spălat sticle, mașini de spălat pentru veselă,

mașini de spălat podeaua, mașini de spălat
vase de uz casnic, mașini de spălat vase de
uz menajer, mașini de spălat vasele, de uz
industrial, mașini de spălat vehicule, mașini
de uscat gogoși de mătase, mașini electrice
de ceruit de uz casnic, mașini electrice de
ceruit pentru uz casnic, mașini electrice de
curățare cu abur, mașini electrice de curățare
prin aspirație de uz casnic, mașini industriale
de curățare (lustruire) pentru pardoseli, mașini
industriale de curățare prin șamponare, mașini
industriale de curățat covoare, mașini industriale
de curățat cu vid, mașini industriale de degresat,
mașini industriale pentru aspirarea covoarelor,
mașini industriale pentru curățare chimică,
mașini industriale pentru curățarea pardoselilor,
mașini pentru curățarea nisipului, mașini pentru
curățarea petelor, mașini pentru curățarea
podelelor, mașini pentru curățarea uscată a
rufelor, mașini pentru degresare și înălbire
continuă, mașini pentru perierea covoarelor,
mașini pentru spălarea aparatelor de laborator,
mașini pentru spălarea bolurilor (de bucătărie),
mașini pentru înlăturarea rapidă a straturilor
protectoare și a resturilor de adezivi sau spumă
de pe suprafețele de ipsos sau ciment, mașini
pentru șlefuirea podelei, mașini robotizate de
curățare, mașini robotizate pentru curățarea
(lustruirea) podelelor, mașini și aparate electrice
de curățat, mașini și aparate electrice de polizat,
mașini și aparate electrice de șlefuit, mașini și
aparate electrice pentru șamponarea covoarelor,
mașini și aparate electrice pentru șamponat
covoare, mașini de vopsit, mașini pentru tăierea
părului animalelor, mașini de tocat electrice
pentru uz casnic, mașini de decojire pentru
porumb și cereale, mașini de tocat carne,
mașini de sfărâmare, unelte acționate electric,
motoare, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, cuplaje și componente de transmisie,
cu excepția celor pentru vehiculele terestre,
unelte agricole, altele decât uneltele acționate
manual, incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate, pistoale de vopsit, carburatoare, plăci
de zăvorare, ferăstrău cu lanț, dălți pentru
mașini, mandrine (componente de mașini),
pompe de aer comprimat, compresoare (mașini),
mandrine de gaunt (componente de mașini),
mașini electrice de gaunt, aparate de sudură cu
arc electric, ciocane electrice, aparate electrice
de sudură, aparate de ridicare, curele de
ridicare, tobe (componente de mașini), aparate
de tăiere cu arc electric, ghidaje pentru mașini,
pistoale de lipit electrice, scule manuale, altele
decât cele acționate manual, mori pentru uz
caznic, altele decât cele acționate manual,
mori (mașini), motoare electrice, altele decât

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

VASILE CONTA, NR. 7-9, SC.
E, ET. 1, AP. 156, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA
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cele pentru vehiculele terestre, segmenți de
piston, pistoane pentru cilindre, pistoane pentru
motoare, pistoane (componente ale mașinilor
sau motoarelor), pompe cu aer comprimat,
dispozitive de acționare pentru pompe de vid,
ejectoare (pompe), lagăre pentru pompe cu
vid, mașini de aprovizionare cu apă (pompe),
membrane pentru pompe, muls (pompe pentru
mașini de -), pistoale pentru pompe de
alimentare cu carburant, pompe, pompe
aspirante, pompe axiale, pompe centrifuge,
pompe centrifuge cu autoamorsare, pompe
centrifuge pentru unitățile de condensare,
pompe (componente ale mașinilor sau ale
motoarelor), pompe, compresoare și suflante,
pompe cu autoreglare (altele decât cele
pentru furnizare de combustibil la stațiile de
alimentare), pompe cu diafragmă, pompe cu
diafragmă pentru pomparea materialelor semi-
lichide, pompe cu diafragmă pentru pomparea
materialelor fluide, pompe cu diafragmă pentru
pomparea materialului lichid, pompe cu osmoză
inversă, pompe cu roți dințate, pompe cu spirală,
pompe cu șurub excentric, pompe cu turbină
verticală, pompe cu volum controlat, pompe de
aer, pompe de aer (instalații de garaje), pompe
de aer pentru terarii, pompe de aerare, pompe
de aerare pentru acvarii, pompe de aerare pentru
corpuri de apă, pompe de aerare pentru iazuri,
pompe de alimentare, pompe de apă, pompe de
apă acționate cu motor, pompe de apă centrifuge
pentru uz casnic, pompe de apă folosite la
motoare, pompe de apă pentru aerarea bazinelor
cu apă, pompe de apă pentru aerisirea acvariilor,
pompe de apă pentru băi, pompe de apă
pentru băi spa, pompe de apă pentru dușuri,
pompe de apă pentru piscine, pompe de apă
pentru unități de filtrare a apei, pompe de apă
pentru utilizare în iazuri de grădină, pompe de
apă pentru utilizare în terarii, pompe de apă
pentru utilizare în acvarii, pompe de căldură
(piese pentru mașini), pompe de circulație,
pompe de combustibil, pompe de combustibil
(cu autoreglare), pompe de combustibil pentru
vehiculele cu motor, pompe de combustibil
pentru motoare, pompe de combustibil pentru
vehicule terestre, pompe de difuzie, pompe de
distribuire, pompe de distribuție a combustibilului
pentru stațiile de alimentare, pompe de drenare
cu ulei, pompe de duș, pompe de eliminare
a depunerilor, pompe de gresare, pompe
de gresare (mașini-unelte), pompe de gresat
acționate cu aer comprimat, pompe de injecție
a combustibilului, pompe de macerare, pompe
de presiune, pompe de presiune pentru mașini
și instalații de spălat, pompe de refulare, pompe
de santină, pompe de ulei pentru motoare,

pompe de ulei pentru motoare de vehicule
terestre, pompe de ulei pentru vehicule terestre,
pompe de valuri pentru acvarii, pompe de vid,
pompe de vid cu piston, pompe de vid (mașini),
pompe de vid și de refulare, pompe electrice,
pompe electrice de apă, pompe electrice de
apă pentru băi spa, pompe electrice de apă
pentru băi, pompe electrice de apă pentru
piscine, pompe electrice de grădină, pompe
electrice pentru iazuri, pompe electrice pentru
piscine, pompe electrice submersibile, pompe
folosite în industria alimentară (mașini), pompe
hidraulice, pompe hidraulice cu servocontrol,
pompe pentru aerosoli, pompe pentru beton,
pompe pentru extracția de gaze (mașini),
pompe pentru extragerea de lichide (mașini),
pompe pentru extragerea de vapori (mașini),
pompe pentru fluide, pompe pentru instalația
de răcire a motoarelor, pompe pentru instalații
de încălzire, pompe pentru instalațiile de
recuperare a agentului frigorific, pompe pentru
mori de vânt, pompe pentru motoare de vehicule
terestre, pompe pentru nămol, pompe pentru
temperaturi înalte, pompe pneumatice, pompe
pneumatice de gresare, pompe pneumatice
pentru alimentarea cu gaze lichefiate, pompe
reprezentând componente ale mașinilor de
spălat, pompe robotizate cu aer comprimat,
pompe rotative, pompe rotative cu lobi,
pompe rotative cu roți dințate, pompe rotative
volumetrice, pompe submersibile, rotoare pentru
pompe centrifuge, segmenți de piston pentru
pompe termice, supape (componente ale
pompelor), supape pentru pompe, mașini și
dispozitive electrice pentru polizare, ciocane
mecanice, prese de vin, mașini de pulverizat
vopseaua, demaroare pentru motoare, pompă
de apă, motopompă de apă, motoburghiu
pe benzină, accesorii pentru motoburghie,
compresor, mașini de ascuțit, aparat de sudură
acționat cu gaz, mașini electrice de sudură,
mașini de făcut cârnați, lopeți mecanice,
mașini de îndoit, mașini de zdorbit, mașini
de tăiere, mașini de ondulare, mașini de
plivit, mașini de tuns iarbă, mășini unelte,
mașini cu roți, scule (componente de mașini),
cricuri, turbocompresoare, mașini de debavurat,
transmisii pentru mașini, lanțuri de transmisie,
altele decât cele pentru vehiculele terestre, lopeti
mecanice, mașini de calibrare, roboți (mașini),
mașini de nituire, prese (mașini de uz industrial),
mașini de rabotare, mașini pentru asamblarea
bicicletelor, mașini de daracit, clești de tăiat
(mașini), mașini de ștanțat și filetare.
8. Unelte și ustensile de mână acționate manual,
ace de trasat (unelte manuale), aeratoare
pentru gazon (scule manuale), aeratoare pentru
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gazon (unelte acționate manual), unelte agricole
manuale), alonje pentru scule de mâna,
amestecătoare de ciment acționate manual,
amestecătoare (unelte manuale), aparate de
tuns animale (acționate manual), aparate de
feliat legume, aparate de șlefuit, acționate
manual, aparate de sudură, non-electrice,
aparate de trefilat sârmă (scule manuale),
aparate de tuns animale, aparate de tuns
părul, electrice și acționate cu baterii, aparate
de tuns părul, non-electrice, aparate electrice
pentru tuns (instrumente manuale), aparate
electrice pentru îndepărtarea firelor de pe
țesături (instrumente manuale), bandă cu cârlig
pentru tragerea cablurilor, atomizoare acționate
manual, de uz industrial sau comercial, bare
de extensie pentru unelte manuale, barde
(scule manuale), bare de tăiat (scule de
mână), baroase, baroase (scule manuale), bărzi,
berbeci (unelte manuale), unelte de bobinare,
burghie, burghie de zidărie pentru unelte
manuale, burghie elicoidale destinate utilizării
cu scule cu acționare manuală, burghie pentru
dulgheri, burghie rotative (unelte acționate
manual), burghie (lunete manuale), buterole
(scule), cadre de ferăstraie de mână, cadre
de ferăstraie pentru metale acționate manual,
capete de șurubelniță pentru unelte de mână,
capete de unelte ascuțite, cârlige manuale,
cavile de matisit, cazmale (unelte), centuri
pentru unelte, chei combinate cu clichet cap
flexibil, chei de bujii, chei cu clichet (scule
manuale), chei pentru filiere, chei pentru filtre
de ulei, chei pentru prezoane, chei pentru
tarozi acționate manual, chei pentru țevi,
chei reglabile, chei tubulare, chei universale,
ciocane, ciocane de lemn și baroase, cleme
de prindere (scule manuale), cleme utilizate la
susținerea pieselor de prelucrat, clești, clichete
(unelte), coame, coase acționonate manual,
inele pentru coase, cosoare, concasoare pentru
piatră (unelte acționate manual), cosorașe,
cricuri manuale (unete manuale), instrumente
pentru culesul fructelor, cultivatoare de grădina
cu trei dinți, cultivatoare manuale pentru
grădinărit, cuțit de rindea, discuri abrazive
pentru șlefuit (componente de unelte acționate
manual), dispozitive acționate manual pentru
tăierea țevilor, dispozitive de curățat boabele
de porumb, acționate manual, dispozitive de
curățat cartofi (cuțite), dispozitive de curbat
țevi (unelte acționate manual), dispozitive de
fixare pentru tâmplărie și dogărie, dispozitive
de nituire acționate manual, dispozitive pentru
ascuțirea burghielor (cu acționare manuală),
dispozitive pentru răspândirea îngrășămintelor
(manuale), extractoare (scule), fălci din

metal pentru menghine, feliatoare, acționate
manual, ferăstraie acționate manual pentru
nituri, fierăstraie coadă-de-șoarece (unelte
acționate manual), ferăstraie cu coardă (unelte
acționate manual), ferăstraie de mână, ferastraie
mecanice (scule manuale), unelte manuale
de grădinărit, greble, grape acționate manual,
harpoane, filiere inelare, inserții de tăiere
destinate utilizării cu scule manuale, instrumente
acționate manual, instrumente de ascuțit,
instrumente de fixare și îmbinare, instrumente de
tăiat țevi, întinzătoare de fire și benzi metalice
(scule), lame de ferăstraie, leviere, lame (scule),
lopeți, macete, maiuri (instrumente manuale),
mandrine (scule), mânere de mecanisme cu
clichet, mașini de găurit, mașini de frezat
lunete acționate manual, mașini de pulverizare
(unelte acționate manual) de uz agricol pentru
pulverizarea insecticidelor, mașini de tăiat,
mașini de teșit (unelte de mână), mașini
de tocat, acționate manual, mașini de tuns,
mașini pentru demontat și tăiat sârma (acționate
manual), mașini pentru tăiat plăci ceramice
(unelte acționate manual), matrițe de tăiere
destinate utilizării cu scule manuale, matrițe de
decupat (unelte acționate manual), menghine,
mistrii, mojare pentru pisat, pânze de ferăstraie
de mână, patente pentru sârmă (scule manuale),
perii de sârmă (unelte acționate manual),
perii din oțel lunete de mână), piele de
ascuțit, pistoale de călăfătuire, pile (scule),
pompe acționate manual pentru pomparea
apei din fântâni, pompe de aer, acționate
manual, pompe de desfundat țevi (unelte
acționate manual), pompe de gresat, pompe
de gresat (acționate manual), pompe de mână,
pompe pentru lichide (acționate manual), port-
matrițe (scule manuale), pulverizatoare pentru
utilizare în agricultură (acționate manual),
raboteze, raclete, răngi, răzuitoare, rindele,
săpăligi, satâre, sule, acționate manual, seceră
(unelte acționate manual), seturi de tacâmuri,
sfredele (scule), spatule (unelte manuale), ștanțe
(unelte manuale), scule, șurubelnițe, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, târnăcoape, topoare, toporiști, unelte
acționate manual pentru dezizolarea cablurilor,
unelte manuale pentru tăiere, găurire, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafeței, unelte manuale
și instrumente pentru tratarea materialelor și
pentru construcție, reparație și întreținere, unelte
pentru agricultură, grădinărit și , peisagistică,
unelte pentru ridicat (cricuri), vârfuri de burghie
manuale, vârfuri de burghiu de diamant pentru
unelte manuale, vârfuri de burghiu destinate
utilizării la instrumente manuale, vătraie.
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35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrarea vânzărilor,
comandă computerizată de stoc, servicii
administrative pentru preluarea comenzilor,
prelucrare electronică a comenzilor, servicii de
comenzi online, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărători și vânzători de bunuri și
servicii, vânzarea cu ridicata și cu amănuntul
in legatura cu produsele din clasa 07 si 08,
primirea, prelucrarea și gestionarea comenzilor
(lucrări de birou), publicitate, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de agenţii
de import export, strângerea la un loc, în
folosul terților, regruparea în avantajul terţilor
a produselor solicitate in clasele 07, si 08
(cu excepția transportului acestora), permițând
cliențior să vadă și să cumpere în mod
convenabil aceste produse, astfel de servicii
pot fi fumizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poștă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, publicitate de
tip pay-per-click (ppc).

───────

(210) M 2022 02470
(151) 07/04/2022
(732) ATLANTIC MOBILE SRL, STR.

CEAIR, NR.34, JUDETUL ILFOV,
TUNARI, ILFOV, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR.8,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Dux Ducis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,

dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,
magneti, materiale înregistrate, chei electronice
pentru automobile, computere de bord pentru
automobile, difuzoare audio pentru automobile,
difuzoare stereo pentru automobile, dispozitiv de
înregistrare a datelor pentru automobile, instalații
telefonice pentru automobile, echipamente
audio pentru automobile, suporturi de tablete
adaptate pentru folosirea în automobile, boxe
pentru automobile, baterii pentru automobile,
casetofoane pentru automobile, aparate de
navigație pentru automobile, adaptoare stereo
pentru automobile, încărcătoare fără fir,
încărcătoare pentru vehicule, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, acumulatori alcalini,
huse pentru pagere, huse pentru laptopuri,
huse pentru agende electronice, huse pentru
casete video, huse pentru telefoane, huse
pentru aparate optice, huse (adaptate) pentru
calculatoare, huse adaptate pentru binocluri,
huse pentru cd-playere, huse pentru aparate
cinematografice, huse pentru cd-uri, huse pentru
calculatoare de buzunar, huse pentru aparate
de fotografiat, încărcătoare usb, căști, căști in-
ear, cutii pentru căști, bureți pentru căști, casti
fara fir, amplificatoare pentru căști, boxe, boxe
portabile, suporturi pentru selfie (monopoduri
manuale), vizoare cu stabilizare giroscopică,
giroscoape pentru stabilizare, laptopuri, genți
adaptate pentru laptopuri, suporturi adaptate
pentru laptopuri, suporturi de răcire pentru
laptopuri, baterii pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane mobile, afișaje pentru
telefoane mobile, carcase pentru telefoane
mobile, suporturi pentru telefoane mobile,
difuzoare pentru telefoane mobile, stații de
andocare pentru telefoane mobile, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, huse din
piele pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, cutii adaptate pentru telefoane
mobile, suporturi de tipul mâini libere pentru
telefoane mobile, capace mufă antipraf pentru
telefoanele mobile, conectori de cabluri, cablaje
electrice pentru automobile, cabluri coaxiale,
cabluri electronice, cabluri optice, cabluri audio,
cabluri prelungitoare, cabluri video, cabluri scart,
cabluri pentru modem, cabluri de curent, cabluri
pentru calculatoare, cabluri și fire, cabluri
pentru baterii, cabluri de conectare, mufe
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pentru cabluri electrice, cabluri electrice de
încărcare, baterii, baterii reîncărcabile, routere
usb fără fir, amplificatoare de semnal fără
fir, mouse-uri de calculator fără fir, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, căști fără fir
pentru calculatoare tabletă, baterii externe,
conector prize (electrice), software, aplicații
software descărcabile, dispozitive de control
pentru tastatura de calculator, amplificatoare
digitale, aparate și instrumente multimedia,
blocnotesuri electronice, dispozitive audio-
vizuale și fotografice, aparate holografice, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, cabluri electrice
pentru transmiterea de sunete și imagini,
baze portabile pentru difuzoare, echipamente
fotografice, dispozitive pentru captarea și
dezvoltarea imaginilor, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice,
genti pentru playere media digitale, playere
mp4, player portabil multimedia, telecomenzi
multifuncționale, stații de andocare pentru
playere audio digitale, stații de andocare pentru
telefoane inteligente, sisteme de vizualizare
video, folii de protecție pentru tablete, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție adaptate pentru ecrane de
calculatoare, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, ceasuri
inteligente, carcase de acumulatoare, carcase
de baterii, carcase de calculator, carcase
pentru camere, carcase pentru comutatoare
(electronice), carcase rezistente la apă pentru
camere video, carcase pentru dispozitive de
stocare de date, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, detectoare de fum, camere
video de supraveghere, camere retrovizoare
pentru vehicule, conuri de trafic, echipamente
de protecție și siguranță, panouri solare,
blocuri de alimentare cu energie electrică,
bănci de încărcare, prelungitoare cu prize
multiple, cabluri electrice, echipamente de
comunicare, senzori, detectoare și intrumente
de monitorizare, stații de alimentare pentru
vehicule electrice, adaptoare de curent
alternativ, antene și componente, circuite
electrice și circuite imprimate, unități de
memorie electronice, camere de unghi
mort pentru autovehicule, aparate pentru
localizarea vehiculelor, aparate electronice de
navigație, transmițătoare pentru sisteme de
poziționare globală (gps), sisteme de poziționare
globală electronice, sisteme electronice de
navigație, sisteme electronice integrate de
asistență șofer pentru vehicule terestre,
etichete electronice, girocompase, instrumente
cartografice, compasuri (instrumente de
măsură), dispozitive automate de control al

direcției pentru vehicule, ochelari, ochelari
inteligenți, ochelari de soare, ochelari de vedere,
rame de ochelari, lentile de ochelari, suporturi
pentru ochelari, tocuri de ochelari, ochelari 3d,
ochelari de protecție.
11. Accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
conducte și instalații pentru transportul gazelor
de eșapament, echipament pentru răcire și
înghețare, echipamente de gătit, încălzit, răcit
și conservat, pentru alimente și băuturi, filtre
pentru uz industrial și casnic, echipament pentru
încălzire, ventilare, climatizare și purificare
(ambient), instalații de uscare, instalații sanitare,
alimentare cu apă și echipamente de salubritate,
instalații nucleare, instalații industriale de tratare,
becuri, becuri electrice, becuri de far, becuri
de iluminat, becuri cu led, instalații luminoase,
dispozitive de iluminare ale vehiculelor și
reflectoare, aparate şi instalaţii de iluminat,
tuburi fluorescente, torțe de semnalizare, becuri
inteligente, abajururi, accesorii pentru aplice
de perete (altele decât comutatoare), accesorii
pentru corpuri de iluminat, accesorii pentru
corpuri electrice de iluminat pentru exterior,
ansambluri de iluminat cu leduri pentru firme
luminoase, aparate de iluminat cu fibră optică,
aparate de iluminat cu fibră electrică, aparate
de iluminat cu diode luminescente (led),
aparate de iluminat cu celule solare, aparate
de iluminat care incorporează fibre optice,
aplice de perete, aparate decorative electrice
de iluminat, aparate de iluminat electrice de
interior, becuri cu halogen, benzi de lumină,
candelabre electrice, cabluri luminoase pentru
iluminat, butoane de comandă iluminate, bețe
fosforescente, corpuri de iluminat, componente
pentru becuri cu lumină incandescentă, corpuri
hid (cu descărcare de mare intensitate)
pentru iluminatul arhitectural, corpuri hid (cu
descărcare de mare intensitate) pentru iluminatul
scenic, difuzoare de iluminat sub formă de
piese pentru instalațiile de iluminat, decorațiuni
pentru iluminarea pomului de crăciun (instalații
luminoase), difuzoare (iluminat), difuzoare de
iluminat sub formă de piese pentru aparatele
de iluminat, veioze de noptieră, ventilatoare de
tavan cu lumini integrate, tuburi fluorescente,
tuburi luminiscente, transformatoare pentru
corpuri de iluminat, surse de lumină
prin electroluminiscență, surse de lumină
luminescente, surse de lumină cu spectru
complet, suporturi pentru lămpi, șine suspendate
(nu electrice) pentru corpuri electrice de iluminat,
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pentru automobile, lămpi de semnalizare pentru
autovehicule.

───────

(210) M 2022 02471
(151) 07/04/2022
(732) DEL CORSO FAMILY SRL,

GHEORGHE LAZAR NR.5,
MARASESTI NR.10, PARTER,
AP.2, CAM.3, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, 300068, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

KAI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 02472
(151) 07/04/2022
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZIUNE, CALEA
DOROBANŢILOR NR.191,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

NOAPTEA ALBĂ A
FILMULUI ROMÂNESC

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

35. Producție de publicitate televizata și
radiofonica, producție și distribuție de reclame
la radio și la televiziune, promovare (publicitate)
de concerte, publicare de materiale publicitare
online, stabilirea de abonamente la un
canal de televiziune, administrare a afacerilor
pentru artiști din domeniul divertismentului,
administrare de programe de schimburi culturale
și educative, publicitate online, agenții de
publicitate, analiză comercială, servicii de
informare și cercetare de piață, analiza

sticle de lampă, socluri pentru lămpi, spoturi
pentru iluminatul casnic, sisteme de iluminat
de urgență, seturi de iluminare decorative,
proiectoare de lumini laser, proiectoare
de lumină, ornamente care atârnă pentru
candelabre, ornamente pentru pomul de
crăciun (becuri), panouri luminoase, parasolare
pentru reglarea luminii, parasolare pentru
devierea luminii, plafoniere, lustre, lumini led
subacvatice, lumini decorative, lumini de veghe
(altele decât lumânări), lumini pentru citit,
luminatoare led, lumini ambientale, lumini de
control, lumânări fără flacără, lumânări electrice
parfumate, lumânări fără flacără cu diode
electroluminescente (leduri), lumini de studio,
lumini de siguranță ce încorporeaza un senzor
activat de mișcare, lumini de siguranță care
încorporează un senzor activat de căldură, lumini
de interior pentru frigidere, leduri ambientale,
lanterne de iluminat, lanterne electrice, lămpi
reflectoare, lampioane din hârtie fără suport,
lampioane chinezești electrice, lampioane din
hârtie, portabile, lampioane japoneze din hârtie,
lanterne confecționate din ceramică, lanterne
cu leduri, lanterne cu lentilă fresnel, lămpi uv
cu halogen pentru vapori de metale, lămpi
stroboscopice (decorative), lămpi stroboscopice
(efecte de lumini), lămpi stroboscopice pentru
discoteci, lămpi terapeutice, pentru alte scopuri
decât cele medicale, lămpi incandescente,
lămpi pentru camping, lămpi decorative, lămpi
electrice, lămpi de siguranță, lămpi de încălzire
pentru broaște țestoase, lămpi de iluminat
pentru acvarii, lămpi de iluminat pentru exterior,
lămpi de lectură pentru autovehicule, lămpi
de masă, instalații pentru iluminat stradal,
instalații pentru iluminatul pomilor de crăciun,
instalații de iluminat pentru iazuri, instalații de
iluminat pentru filmări, instalații de iluminat
pentru exterior, instalații luminoase, instalații
fixe de iluminare subacvatică pentru piscine,
instalații de iluminat destinate utilizării la sisteme
de securitate, ghirlande luminoase (ghirlande
de lumini), globuri de lămpi, globuri disco cu
lumini, iluminare decorativă pe gaz, iluminat
pls (sistem de iluminat cu plasmă), globuri
cu oglinzi (accesorii de iluminat), ghirlande
luminoase pentru decorațiuni festive, ghirlande
de lumini colorate, filtre pentru lămpi, filtre
pentru aparate de iluminat, felinare cu lumânări,
dispozitive de iluminat, dispozitive de iluminare
ale vehiculelor și reflectoare, dispozitive de
iluminare computerizate, corpuri de iluminat
pentru exterior, corpuri de iluminat pentru
iluminat festiv, corpuri de iluminat pentru interior,
ventilatoare pentru automobile, becuri cu led
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reacției la publicitate și cercetare de piață,
analiza sensibilizării publicului cu privire la
publicitate, calcularea cotei de audiență pentru
emisiuni de radio și televiziune, cercetare
de piață pentru publicitate, colectarea de
informații privind publicitatea, compilare de
anunțuri publicitare pentru a fi utilizate
ca pagini web pe internet, compilare de
statistici privind publicitatea, consultanță în
afaceri privind publicitatea, consultanță în
publicitate și marketing, consultanță pentru
afaceri privind publicitatea, consultanță privind
managementul afacerilor, inclusiv prin internet,
consultanță privind publicitatea, consultanță
privind publicitatea comercială, consultanță
privind publicitatea în presă, consultanță
referitoare la servicii de publicitate și promovare,
dezvoltare de concepții de publicitate, difuzare
de anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, difuzare de anunțuri publicitare prin
internet, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, difuzare de materiale publicitare online,
difuzarea de date privind publicitatea, difuzarea
publicității pe internet pentru terți, efectuarea de
studii interne privind comunicările comerciale,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau de publicitate, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizare de
informații comerciale din baze de date online,
furnizare de informații comerciale pe internet,
prin rețea prin cablu sau prin alte mijloace
de transfer de date, furnizare de informații de
contact comerciale și de afaceri, pe internet,
furnizare de informații despre produse de larg
consum prin internet, furnizare de informații
comerciale prin internet privind vânzarea de
automobile, furnizare de informații comerciale
privind publicitatea, furnizare de servicii de
informare și consiliere în domeniul comerțului
electronic, furnizare și închiriere de spațiu
publicitar pe internet, furnizare și închiriere
de spațiu, timpi și mijloace de publicitate,
furnizarea de servicii de administrare a cursurilor
academice referitoare la înregistrarea cursurilor
online, furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, furnizarea unui ghid
de publicitate de căutare online cu bunurile și
serviciile prestate de terti online pe internet,
închiriere de spatiu publicitar pe internet,
închiriere de spațiu publicitar online, închirieri
de spațiu publicitar pe internet, furnizare de
informații comerciale cu privire la produse
de consum în legătură cu alimente sau

băuturi, furnizare de informații comerciale cu
privire la produse de consum în legătură cu
calculatoarele portabile furnizare de informații
și consiliere comercială pentru consumatori
în alegerea produselor și serviciilor, furnizare
de informații și consultanță cu privire la
comerțul exterior, intermediere de contracte de
publicitate pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate și promovare pentru
alte persoane, întocmirea de texte de publicitate
comercială, licitatii prin telefon și prin televiziune,
managementul de afaceri al locurilor amenajate
pentru divertisment, servicii de marketing pe
internet, negociere de contracte de publicitate,
organizare de abonamente la mijloace de
informare, organizare de abonamente la un
canal de televiziune, organizare de tranzacții
comerciale pentru alte persoane prin intermediul
shop-urilor online, organizare și coordonare de
licitații pe internet, organizarea de publicitate,
pregătire de liste de adrese poștale pentru
servicii de publicitate directă prin poștă (cu
excepția comercializării), pregătire și realizare
de planuri și concepte media și de publicitate,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, prezentare de firme pe internet și
în alte medii de comunicare, prezentare de
firme și produse și servicii ale acestora pe
internet, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare
(publicitate) de călătorii, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea desenelor altor
persoane prin furnizarea de portofolii online pe
un site web, promovarea muzicii altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site web,
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin internet, publicitate la produsele
și serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcție de căutare,
publicitate pentru terți pe internet, publicitate prin
intermediul mediilor electronice și îndeosebi prin
internet, publicitate prin transmisia de publicitate
online pentru terți prin rețele de comunicații
electronice: publicitate radio și de televiziune,
publicitate cu răspuns direct, publicitate de
tip pay-per- click (ppc), publicitate directă prin
poștă, publicitate directă prin poștă pentru
atragerea de noi clienți și menținerea bazei de
clienți existente, publicitate în cinematografe,
publicitate în domeniul turismului și călătoriilor,
publicitate în presa de interes general și în presa
de specialitate, publicitate în reviste, publicitate
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în reviste, broșuri și ziare, publicitate în sectorul
transport și livrare, publicitate în vederea
recrutării personalului, publicitate on-line într-
o rețea informatizată, publicitate online printr-
o rețea informatizată de comunicații, publicitate
pe peliculă cinematografică, publicitate pe taxi,
publicitate pentru bunurile și serviciile altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vizualizeze și să compare în mod convenabil
bunurile oferite de respectivii comercianți,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
publicitate pentru pelicule cinematografice,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă
și să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianți, publicitate pentru
recrutare de personal, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, publicitate prin bannere,
publicitate prin corespondență, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de
afișare, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
promoțională desfășurată prin telefon, publicitate
radiofonică, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile,
servicii de consultanță în domeniul marketingului
pe internet: servicii de consultanță în
legătură cu reclame, publicitate și marketing,
servicii de consultanță în managementul
afacerilor, prin intermediul internetului, servicii
de consultanță privind comerțul internațional,
servicii de consultanță privind publicitatea,
servicii de consultanță privind publicitatea pentru
beneficiarii de francize, servicii de consultanță și
informare cu privire la contabilitate, servicii de
corelare a rețelelor de publicitate online pentru
conectarea persoanelor din publicitate la site-
uri web, servicii de creare de mărci (publicitate
și promovare), servicii de editare de publicitate,
servicii de furnizare de informații online prin
intermediul unui registru comercial, servicii de
gestionare a forței de muncă pentru tehnicieni
de filme și televiziune, servicii de informații
comerciale, prin internet, servicii de informații
privind publicitatea, servicii de intermediere
referitoare la publicitate, servicii de management
de personal angajat în publicitate, servicii
de planificare pentru prin internet, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune, servicii de
publicitate prin intermediul textelor afișate pe
ecrane de televiziune, servicii de publicitate
și marketing online, servicii de reclamă și
publicitate, servicii de rezervare a forței de
muncă pentru tehnicieni de filme și televiziune,

38. Difuzare de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune prin cablu,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
retransmise prin intermediul sateliților spațiali,
difuzare de programe de televiziune transmise
prin leg ături de microunde la receptoarele de
televiziune: difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe radio și de televiziune,
difuzare de programe video și audio prin internet,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzarea
la radio și televiziune, difuzare de programe
de radio și televiziune interactive, difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, transmitere de programe de
televiziune, transmitere de programe radio și
de televiziune, transmitere digitală de date

servicii de informare privind afacerile, servicii de
informare privind prelucrarea de date, servicii
de informare și consiliere în materie de tarife,
servicii de publicitate, servicii de publicitate de
exterior, servicii de publicitate digitală, servicii
de publicitate directă prin poștă furnizate de
întreprinderi specializate, servicii de publicitate
exterioară, servicii de publicitate furnizate de o
agenție de publicitate la radio și la televizor,
servicii de publicitate furnizate pe internei,
servicii de publicitate furnizate prin intermediul
unei baze de date, servicii de publicitate în presă,
servicii de publicitate pentru produse cosmetice,
servicii de publicitate pentru produse de
parfumerie, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de publicitate pentru
promovarea bă uturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea brokerajului de acțiuni și de
alte titluri de valoare, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului cu privire
la problemele și inițiativele de mediu, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului în domeniul asistenței sociale, servicii
de publicitate pentru sensibilizarea publicului la
probleme sociale, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de publicitate prin
afișarea de reclame pe baloane, servicii de
publicitate și de promovare, servicii de publicitate
și de promovare de vânzări, servicii de publicitate
și marketing, servicii de publicitate și promovare,
precum și servicii de consultanță aferente,
servicii de publicitate și reclamă, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii de
publicitate, promovare și relații publice, servicii
promoționale de publicitate, servicii online de
prelucrare de date, servicii de vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților pentru
cumpărarea de servicii de divertisment.
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pe internet, distribuire de date sau imagini
audiovizuale printr-o rețea informatică globală
sau prin internet, difuzare de filme prin
televiziune, difuzare de material audio și video
pe internet, transmisie tv prin internet, acces
la conținuț, pagini de internet și portaluri,
asigurarea accesului la baze de date pe internet,
asigurarea accesului la telecomunicații și a
legăturilor la bazele de date computerizate și la
internet, asigurarea accesului Ia internet protocol
tv, asistență în furnizarea de programe de
televiziune prin cablu, oferită terților, comunicare
de informații prin televiziune, comunicare
electronică prin spații de chat, linii de chat și
forumuri pe internet, comunicare prin bloguri
online, comunicarea cu terminale de computere
și acces internet, comunicații prin televiziune
pentru reuniuni, comunicații printr-o rețea de
calculator globală sau internet, exploatare de
rețele de televiziune prin cablu, exploatarea
emițătoarelor de televiziune pământ-satelit,
exploatarea sistemelor de televiziune prin cablu,
furnizare de acces la conținut, site-uri și portaluri
de internet, furnizare de acces la site-uri pe
internet sau orice altă rețea de comunicații,
furnizare de acces la telecomunicații și de
linkuri la baze de date computerizate și la
internet, furnizare de alerte de notificare prin
e-mail, prin intermediul internetului, furnizare
de camere de chat online pentru rețelele
sociale, furnizare de camere de chat online
pentru transmiterea de mesaje între utilizatorii
de calculatoare, furnizare de conexiuni de
telecomunicații la internet sau la baze de date,
furnizare de echipamente pentru televiziune
pentru transmisii din locații exterioare, furnizare
de forumuri online pentru transmiterea de
mesaje între utilizatorii de calculatoare, furnizare
de informații cu privire la radiodifuziunea
prin cablu a programelor de televiziune,
furnizare de linii de chat pe internet, furnizarea
accesului la servere online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
furnizare de servicii de acces la internet,
furnizare de servicii de buletine informative
electronice și camere de chat online, furnizare
de servicii de comunicații online: furnizare de
linii de chat online si de buletine informative
electronice pentru transmisia de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizarea accesului
de telecomunicații la conținut audio furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video și audio furnizat printr-un
serviciu online de video la cerere, furnizarea de
acces la distanță securizat pentru utilizatori, prin
internet, la rețele de calculator private, furnizarea
de buletine informative electronice online pentru

transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, furnizarea de chatroom pe internet,
furnizarea de conexiuni de telecomunicații la
internet, furnizarea de forumuri online, furnizarea
de forumuri online pentru comunicare în
domeniul jocurilor electronice, furnizarea de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la un
avizier interactiv online, informații cu privire la
radiodifuziunea prin cablu a programelor de
televiziune, leasing (închirierea) de echipamente
de televiziune prin cablu, prestare de servicii de
comunicații de voce pe internet, radiodifuziune
de conținut audiovizual și multimedia pe
internet, radiodifuziune de filme cinematografice
pe internet, radiodifuziune de programe de
televiziune pe internet, radiodifuziune de
programe de televiziune folosind servicii video la
cerere și de televiziune cu plată, radiodifuziune
de programe de televiziune prin rețele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune și transmitere
de programe de televiziune, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune cu
plată, radiodifuziune și transmitere de programe
de televiziune prin cablu, recepționarea de
programe de televiziune pentru transmisia
mai departe către abonați, redirecț ionare de
mesaje de toate tipurile la adrese de internet
(mesagerie web), schimb electronic de mesaje
prin linii de chat, spații de chat și forumuri
pe internet, servicii de comunicare online,
servicii de comunicații prestate pe internet,
servicii de difuzare audio și video prestate pe
internet, servicii de difuzare prin satelit privind
divertismentul, servicii de difuzare referitoare
la televiziunea prin protocol de internet (itpv),
servicii de furnizare a accesului la internet,
servicii de furnizare de internet, servicii de
informații online privind telecomunicațiile, servicii
de radiodifuziune prin internet, servicii de
telecomunicații furnizate pe internet, intranetși
extranet, servicii de telecomunicații prestate
pe platforme și portaluri pe internet și pe
alte suporturi media, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
servicii de transmisie electrică de date prin
intermediul unei rețele globale de procesare
de date la distanță, inclusiv prin internet,
servicii de informare privind radiodifuziunea,
servicii de informare privind rețelele electronice
de comunicare, servicii de informare privind
telecomunicațiile, servicii de informare și
consiliere privind serviciile de telecomunicații,
servicii de informare, consultanță și consiliere
privind telecomunicațiile, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile, servicii
media mobile de tipul transmisiei electronice
de conținut media de divertisment, servicii



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

346

poștale care utilizează internetul și alte rețele
de comunicații, servicii prestate de furnizori
de servicii de internet, servicii prestate de un
furnizor de servicii de internet (isp), servicii
online, și anume expediere (transmitere) de
mesaje, teledifuziune simultană prin rețele
globale de comunicare, internet și rețele fără
fir, televiziune prin cablu, transfer de date fără
fir prin internet, transfer de informații și date
prin rețele de calculatoare și internet, transfer
de informații și de date prin servicii online și
pe internet, transfer și răspândire de informații
și date prin rețele de calculatoare și internet,
transfer internațional de date, transmisia
de felicitări electronice online, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe internet, transmisie de
date computerizate prin televiziune, transmisie
de date prin satelit pe baza unei rețele
globale online de calculatoare, transmisie de
informații prin rețele naționale și internaționale,
transmisie de informații online, transmisie
de programe de radio și televiziune prin
satelit, transmisie de software de divertisment
interactiv, transmisie electronică de programe
de calculator prin internet, transmisie și difuzare
fără fir de programe de televiziune, transmisie
internațională de date, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, transmisiuni în direct accesibile
prin intermediul paginilor de internet (cameră
web), transmitere de conținuturi multimedia pe
internet, transmitere de date audio pe internet,
transmitere de date pe internet, transmitere
de date sau imagini audiovizuale printr-o rețea
globală de calculatoare sau internet, transmitere
de date video pe internet, transmitere de
ghiduri de programe de televiziune interactive,
transmitere de mesaje, date și conținut prin
internet și alte rețele de comunicații, transmitere
pe internet de conținut creat de utilizatori,
transmitere pe internet de materiale video,
filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conținut creat de utilizatori, conținut audio și
de informații, transmitere si distributie de date
sau imagini audiovizuale printr-o retea globala
de calculatoare sau prin internet, transmiterea
de programe de televiziune prin sateliti spatiali,
transmiterea documentelor online printr -o retea
globala de calculatoare.
41. Acordarea de premii în educație, activități
de divertisment, sportive și culturale, activități
culturale, administrare (organizare) de activități
culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, servicii oferite de ateliere

organizate în scopuri culturale (instruire), servicii
oferite de centre de divertisment, cercetare
în domeniul educației, acreditare cu privire la
acordarea de premii în domeniul educației,
acreditare de servicii de educație, organizarea
de concerte muzicale pentru televiziune,
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), consiliere în carieră (educație),
consiliere și coaching cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație),
consultanță profesională referitoare la educație,
coordonare de activități de divertisment,
coordonare de activități culturale, coordonare
de cursuri de instruire, de educație și de
pregătire pentru tineri și adulți, coordonare
de evenimente de divertisment, coordonare
de evenimente de divertisment în direct,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de expoziții în scopuri de divertisment,
coordonare de divertisment în domeniul
artei spectacolului, creare de formate pentru
programe de televiziune, demonstrații în direct
pentru divertisment, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, desfășurare de
expoziții în scop de divertisment, dezvoltare
de programe internaț ionale de schimb de
experiență pentru studenți (educație), difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment de radio și televiziune, divertisment
de tipul programelor de televiziune continue în
domeniul varietăților, divertisment difuzat prin
televiziune prin rețele ip, divertisment sub formă
de televiziune pe telefonul mobil, divertisment
de natura emisiunilor de știri televizate, :
divertisment de tipul competițiilor desfășurate
pe pistă și pe teren, divertisment de tipul
concertelor, divertisment de tipul concursurilor
de frumusețe, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul prezentă rilor
de modă, divertisment de tipul producțiilor
teatrale: divertisment de tipul reprezentațiilor
de dans, divertisment de tipul reprezentațiilor
unei orchestre simfonice, divertisment de tipul
reprezentațiilor unor orchestre, divertisment de
tipul seriilor de concursuri, divertisment de
tipul spectacolelor de lumini, divertisment de
tipul turneelor, divertisment difuzat într-o rețea
globală de comunicații, divertisment difuzat
prin tv fără fir, divertisment furnizat în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive:
divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment furnizat prin sisteme
de videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment în direct, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-!ine, divertisment
muzical, divertisment muzical oferit de către
formații instrumentale, divertisment oferit prin
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intermediul producțiilor teatrale, divertisment on-
line, divertisment pe internet, divertisment prin
filme, divertisment sub formă de producții de
teatru însoțite de servirea cinei, divertisment
sub formă de spectacole de dans în direct,
divertisment sub formă de spectacole în direct
și apariția personală a unui personaj costumat,
divertisment teatral, divertisment televizat,
educație, educație cu privire la sănătatea fizică,
educație în domeniul artei prin intermediul
cursurilor prin corespondență, educație în
domeniul conștientizării necesității de mișcare,
educație în domeniul informaticii, educație în
domeniul lingvistic, educație muzicală, educație
preșcolară, educație privind siguranța traficului
rutier, educație religioasă, educație și formare
în domeniul muzicii și divertismentului, educație
și instruire, educație și instruire în domeniul
procesării datelor electronice, educație și
instruire privind conservarea naturii și mediul,
furnizarea simultană a unor programe de
televiziune pe mai multe posturi, nedescărcabile,
furnizare de activități culturale, furnizare
de atracții pentru vizitatori în scopuri de
divertisment, furnizare de atracții pentru vizitatori
în scopuri culturale, furnizare de benzi desenate
online care nu pot fi descărcate, furnizare
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de
clasamente pe categorii de vârstă pentru
conținut de televiziune, film, muzică, video și
jocuri video, furnizare de conținut audio online
nedescârcabil, furnizare de cursuri de instruire
online: furnizare de divertisment multimedia
nedescârcabil, printr-un site pe intemet, furnizare
de divertisment sub formă de clipuri de
filme, nedescărcabile, printr-un site pe internet,
furnizare de divertisment video, nedescârcabil,
printr-un site internet, furnizare de evaluări
ale utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de filme și de programe
de televiziune nedescărcabile la televiziune cu
plată , furnizare de filme și de programe
de televiziune nedescărcabile pe canale de
televiziune cu plată, furnizarea de imagini online
nedescarcabile, furnizarea de informatii despre
activități culturale, furnizare de inforrriății"despre
antrenamentul fizic pe un site web online,
furnizare de informații despre divertisment prin
intermediul internetului, furnizare de informații
despre divertisment prin servicii de televiziune,
de bandă largă, fără fir și online, furnizare
de informații despre divertisment și evenimente
de divertisment, în rețele online și pe intemet,
furnizare de informații despre educație fizică
pe un site web online, furnizare de informații
despre formarea continuă pe intemet, furnizare

de informații despre învățământ online, furnizare
de informații despre divertisment prin mijloace
electronice, furnizare de informații în domeniul
divertismentului prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, furnizare de informații
în materie de educație, furnizare de informații în
materie de divertisment, furnizare de informații
referitoare la programe de televiziune, furnizare
de informații și întocmire de rapoarte privind
progresul, cu privire la educație și instruire,
furnizare de informații online referitoare la
mijloace media audio și vizuale, furnizare de
înregistrări audio digitale, nedescărcabile, de
pe intemet, furnizare de jocuri video online,
nedescărcabile, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) de pe site-uri web
cu muzică în format mp3 de pe intemet, furnizare
de muzică digitală (care nu poate fi descărcat
ă) pentru site-uri web mp3 de pe intemet,
furnizare de muzică digitală, nedescărcabil ă
de pe site-uri web de internet cu muzică în
format mp3, furnizare de muzică nedescărcabilă
în format digital de pe internet, furnizare
de pregătire, educație și îndrumare, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, furnizare de
publicații nedescărcabile dintr-o rețea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot
fi consultate, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, furnizare de seminare online
de formare (instruire), furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul filmelor video,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul publicațiilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizare de spectacole de divertisment în
direct, furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, furnizarea
de tutoriale online (instruire), furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizarea educației, găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la televiziune, închiriere de aparatură de
iluminare pentru studiouri de televiziune,
închiriere de camere de televiziune, închiriere
de decoruri pentru studiouri de televiziune,
închiriere de decoruri pentru televiziune și
filme cinematografice, închiriere de dispozitive
de iluminare pentru platourile de televiziune,
închiriere de echipament de televiziune pentru
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comprimarea interactivă și digitală, închiriere
de instalații pentru producția de programe de
televiziune, închiriere de mașini și aparate de
divertisment, închiriere de materiale înregistrate
legate de divertisment, închiriere de programe
de televiziune, închiriere de suporturi de
date înregistrate în scopuri de divertisment,
închirierea de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru sau a studiourilor de
televiziune, închirierea de posturi de radio
și televiziune, închiriere de echipament de
iluminat pentru televiziune, informare în legătură
cu activități culturale, informații cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet,
informații despre divertismentul sub formă de
jocuri pe calculator, furnizate online dintr-o
bază de date electronică sau într-o rețea
globală de comunicații, informații în domeniul
educației, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, informații
în materie de educație, informații în materie
de divertisment, instruire în domeniul educației
fizice, instruire în materie de educație fizică
pentru adulți și copii, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment,
furnizarea de jocuri pe internet (care nu
pot fi descărcate), managementul artistic al
locurilor amenajate pentru divertisment, servicii
de montaj de producții de divertisment lejer,
servicii de montaj de programe de televiziune,
furnizarea de muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, oferire de
divertisment muzica) de către formații vocale,
operarea de echipamente video și audio
pentru producția de programe radiofonice și
de televiziune, organizare de activități de
divertisment, organizare de competiții pentru
divertisment, organizare de concursuri de
divertisment, organizare de concursuri în materie
de educație, organizare de concursuri pe
intemet, organizare de concursuri telefonice
(divertisment), organizare de conferințe cu
privire la educație, organizare de conferințe in
materie de activitati culturale, organizarea de
conferinte referitoare la educatie, organizare de
conferințe referitoare la divertisment, organizare
de congrese și T de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de convenții
în scopuriI de divertisment, organizare de
demonstrații în scopuri culturale, organizare de
I evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente culturale în cadrul comunităților,

organizare de examinări și teste în domeniul
educației, organizare de expoziții în scopuri
de divertisment, organizare de expoziții în
scopuri culturale sau educative, organizare
de expoziții pentru divertisment, organizare
de festivaluri în scopuri culturale, organizarea
de prezentări în scopuri de divertisment,
organizarea de seminarii în materie de
activități culturale, organizarea de spectacole
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea și susținerea de târguri
de educație, planificarea programelor de
radio și de televiziune, pregătire de emisiuni
de divertisment pentru cinema, pregătire de
programe de divertisment pentru difuzare,
pregătire de programe de televiziune, pregătire
de programe radiofonice și de televiziune,
pregătire și producție de programe de radio
și televiziune, prezentare de evenimente de
divertisment în direct, prezentare de programe
de televiziune, prezentare de spectacole de
divertisment în direct, producere de emisiuni-
concurs pentru televiziune, producere de
programe de televiziune în vederea difuzării
pe dispozitive mobile, producție de casete
audio în scopuri de divertisment, producție
de divertisment sub formă de programe de
televiziune, producție de divertisment sub
formă de seriale de televiziune, producție de
efecte speciale pentru televiziune, producție
de emisiuni de televiziune de divertisment,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de evenimente de divertisment în direct,
producție de evenimente în domeniul sporturilor
electronice pentru televiziune, producție de filme
de televiziune și cinematografice, producție de
filme în scopuri de divertisment, producție de
filme pentru televiziune, producție de materiale
de divertisment audio, producție de programe
animate pentru televiziune și televiziunea prin
cablu, producție de programe de divertisment
pentru televiziune, producție de programe
de televiziune în direct pentru divertisment,
producție de programe de televiziune, producție
de programe de televiziune cu subtitrare,
producție de programe de televiziune în direct,
producție de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, producție de programe
educative de televiziune, producție de programe
pentru televiziunea prin cablu, producție de
programe radiofonice și de televiziune, producție
de programe tv, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori și cântăreți,
producție de spectacole de divertisment cu
instrumentiști, producție de spectacole de
televiziune, producție de divertisment sub formă
de casete video, producție de divertisment
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sub formă de înregistrări audio, producție de
televiziune, producții de film, televiziune și
radio, programare de televiziune (programare),
programe de televiziune prin cablu (programare),
publicare de broșuri cu informații despre
programele de televiziune, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare de reviste pe internat, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicarea de materiale multimedia online,
punere la dispoziție de săli de divertisment,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, realizare
de expoziții cu scopuri culturale, realizare de
programe de divertisment radiofonic, realizare
de spectacole de divertisment în direct,
realizarea de concursuri pe internet, seriale de
televiziune prin satelit, servicii ale studiourilor
de înregistrare, film, video și televiziune, servicii
ale studiourilor de televiziune, servicii culturale,
educaționale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, servicii de achiziționare de bilete
pentru evenimente de divertisment, servicii de
agenție de bilete online pentru divertisment,
servicii de bibliotecă online, și anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare
la ziare, reviste, fotografii și imagini printr-
o rețea online de calculatoare, nedescă
rcabile, servicii de biblioteci pentru cercetare
online, servicii de consiliere și informare
privind cariera (asistență educațională și de
instruire), servicii de consultanță cu privire la
educație și instruire, servicii de consultanță
în domeniul divertismentului, prestate pe
internet, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, servicii de consultanță în
materie de educație, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de concerte, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de conferințe,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregatireaa, coordonarea si organizarea
de congrese, servicii de consultanță și
ihformarereferitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de simpozioane, servicii
de divertisment sub formă de programe
de televiziune, servicii de divertisment de
televiziune cu circuit închis, servicii de
divertisment furnizate on-line printr-o bază de
date computerizată sau prin internet, servicii de
divertisment furnizate prin transmisii continue
online, servicii de divertisment radiofonice prin
internet, servicii de divertisment sub formă
de programe de televiziune interactive, servicii

de divertisment sub formă de programe de
televiziune webcam, servicii de biblioteci pentru
consultare online, servicii de educație furnizate
prin intermediul radioului, servicii de educație
furnizate prin programe de televiziune, servicii
de educație furnizate prin televiziune, servicii
de educație primară referitoare la alfabetizare,
servicii de educație și formare profesională,
servicii de educație, instruire și divertisment,
servicii de furnizare de divertisment sub formă
de programe de televiziune, servicii de furnizare
de divertisment sub formă de concerte în
direct, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de iluminat în scopuri de divertisment,
servicii de informații și consultanță cu privire
la divertisment, servicii de înregistrări audio,
de filme, video și de televiziune, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
servicii de învățământ la distanță oferite
online, servicii de jocuri de realitate virtuală
furnizate online dintr- o rețea de calculatoare,
servicii de jocuri electronice nedescărcabile
furnizate prin intermediul internetului, servicii
de jocuri online, nedesărcabile, servicii de
montaj de divertisment lejer, servicii de
prezentare în scop de divertisment, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune,
servicii de producție de programe de televiziune,
servicii de producție de divertisment sub formă
de materiale video, servicii de programare a
știrilor în vederea transmiterii prin internet,
servicii de programe de știri pentru radio
sau televiziune, servicii de publicare de
programe (software) de divertisment multimedia,
servicii de publicare de divertisment video
digital, audio și multimedia, servicii de
realizare a spectacolelor de divertisment
transmise în direct, servicii de divertisment,
servicii de divertisment cinematografic, servicii
de divertisment conținând personaje fictive,
servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment,
servicii de divertisment de tipul reprezentațiilor
cinematografice, servicii de divertisment de
tipul spectacolelor de teatru și cabaret, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment furnizate de
soliști, servicii de divertisment furnizate în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment pentru marele public, servicii de
divertisment pentru potrivirea utilizatorilor cu
înregistrări audio și video, servicii de divertisment
pentru producția de spectacole în direct, servicii
de divertisment pentru utilizarea în comun
de înregistrări audio și video, servicii de
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divertisment prestate de artiștii interpreți, servicii
de divertisment prestate de cântăreți, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
servicii de divertisment prestate de muzicieni,
servicii de divertisment prin intermediul jocurilor
video, servicii de divertisment prin intermediul
vizionării de materiale video, servicii de
divertisment referitoare la jocuri cu întrebări
și răspunsuri (quiz), servicii de divertisment
referitoare la jocurile de popice, servicii de
divertisment sub formă de filme cinematografice,
servicii de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii educative, de divertisment și
sportive, simpozioane pe teme de educație,
simpozioane pe teme de divertisment, sisteme
de joc (divertisment, educație), spectacole
de televiziune prin satelit, stabilirea grilei
de programe de televiziune (programare),
transmisia simultană a unor programe de
televiziune pe mai multe canale, turnee sub
formă de servicii de divertisment.

───────

(210) M 2022 02473
(151) 07/04/2022
(732) ILLUMA AESTHETIC CLINIQUE

S.R.L., STR. ŞTEFAN CEL MARE
NR.9, BIROU 7, ET.1, JUDEȚ
VASLUI, BÂRLAD, VASLUI,
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)

ILLUMA AESTHETIC
CLINIQUE

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.03.03; 27.05.01; 27.05.17

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

44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii oferite de spitale, sanatorii,
servicii de asistenţă medicală, servicii oferite de
centre de sănătate, servicii de terapie fizică,
servicii de îngrijire medicală, servicii de analize
medicale pentru tratarea persoanelor, servicii de
igienă şi frumuseţe pentru oameni, tratament
cosmetic, consultanţă şi servicii de informaţii
referitoare la produse farmaceutice, servicii
de consultanță cu privire la tratamentele de
înfrumusețare.

───────

(210) M 2022 02474
(151) 07/04/2022
(732) PHARMNET PLUS SRL, B-DUL

DIMITRIE POMPEI NR. 10A, ET.2,
MODULELE 1 ȘI 4, C1, BIROUL
NR. 07, SECTOR 2, BUCURESTI,
020337, ROMANIA

(540)

BENEVA Sănătatea,
mai aproape.

(531) Clasificare Viena:
24.13.25; 29.01.13; 27.05.01; 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, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,

(591) Culori revendicate: portocaliu 
(Pantone137 C, 144 C, 021), roșu 
(Pantone485), verde (Pantone 342, 
363, 369),gri (Pantone 403 C)
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alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2022 02476
(151) 07/04/2022
(732) EURO PRINT SHOP SRL, STRADA

MARESAL CONSTANTIN PREZAN,
NR. 84, ETAJ PARTER/A2, JUDEȚ
TIMIȘ, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI, NR. 33, ET.1, AP.7, JUDEȚ
TIMIȘ, TIMISOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

EPS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
2. Cartușe de toner (încărcate) pentru
fotocopiatoare, cartușe de toner (încărcate)
pentru imprimante matriciale, cartușe de
toner (încărcate) pentru fotocopiatoare
fotografice, cartușe de toner (încărcate) pentru
fotocopiatoare termice, cartușe de toner
(încărcate) pentru fotocopiatoare electrostatice,
cartușe de toner, umplute, pentru imprimante
laser, cartușe umplute cu toner pentru

imprimante de calculator, cartușe de toner
(încărcate) pentru imprimante cu laser,
cartușe de toner pline pentru imprimante și
fotocopiatoare, cartușe de toner, umplute, pentru
mașini de imprimat, cartușe de toner, umplute,
pentru imprimante cu jet de cerneală, cartușe
cu jet de cerneală (umplute), cartușe umplute
cu toner (pentru imprimante și fotocopiatoare),
cerneluri (toner) pentru imprimante și mașini de
fotocopiat, tonere, toner pentru imprimare, toner
pentru imprimare offset, toner (cerneluri) pentru
fotocopiatoare, tonere introduse în cartușe, toner
pentru imprimante şi xeroxuri, tonere (cerneluri
uscate) pentru xerografie, toner în cartuș
pentru dispozitive de imprimare computerizată,
cerneală sub formă de cartușe, cartușe cu tuș,
umplute, pentru imprimante, cartușe cu toner
pentru folosirea la calculator, cartușe umplute cu
cerneală comestibilă, pentru imprimante, cartușe
de imprimantă (încărcate) pentru dispoztive
de imprimare electronica, cartușe cu cerneală
solidă (încărcate) pentru imprimante cu jet de
cerneală, folii de metal folosite la imprimante,
metale sub formă de foițe pentru imprimante.

───────

9. Software pentru gestionarea tipăririi la
imprimantă, suporturi pentru imprimantă,
aplicații software decărcabile, software pentru
aplicații web și servere, software pentru controlul
imprimantelor de calculator, aplicații software
de calculator, descărcabile, copiatoare digitale
color, copiatoare (electrostatice), copiatoare
(termice), cartușe de toner, goale, pentru
fotocopiatoare, cartușe de toner, neumplute,
pentru imprimante, cartușe de toner (goale)
pentru imprimantele cu laser, cartușe de toner,
neumplute, pentru imprimante și fotocopiatoare,
cartușe de cerneală, neumplute, pentru
imprimante și fotocopiatoare, cartușe de
cerneală, neumplute, pentru fotocopiatoare,
cartușe cu cerneală solidă pentru imprimante
cu jet (goale), raportoare pentru alinierea
cartușelor, aplicații software descărcabile
destinate utilizării cu imprimante tridimensionale,
software pentru servere pentru imprimante,
programe pentru imprimante, imprimante,
imprimante multifuncționale (mfp), imprimante
matriciale, imprimante laser, imprimante color,
imprimante xerox, imprimante pentru calculator,
imprimante color digitale, imprimante color cu
laser, hub-uri pentru imprimante, imprimante tip
plotter, servere pentru imprimante, cabluri pentru
imprimante, imprimante scaner, imprimante cu
ieșire integrata.
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(210) M 2022 02477
(151) 07/04/2022
(732) ATLANTIC MOBILE SRL, STR.

CEAIR, NR. 34, JUD. ILFOV,
TUNARI, ILFOV, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Ringke
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,
magneti, materiale înregistrate, chei electronice
pentru automobile, computere de bord pentru
automobile, difuzoare audio pentru automobile,
difuzoare stereo pentru automobile, dispozitiv de
înregistrare a datelor pentru automobile, instalații
telefonice pentru automobile, echipamente
audio pentru automobile, suporturi de tablete
adaptate pentru folosirea în automobile, boxe
pentru automobile, baterii pentru automobile,
casetofoane pentru automobile, aparate de
navigație pentru automobile, adaptoare stereo
pentru automobile, încărcătoare fără fir,
încărcătoare pentru vehicule, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, acumulatori alcalini,
huse pentru pagere, huse pentru laptopuri,
huse pentru agende electronice, huse pentru
casete video, huse pentru telefoane, huse
pentru aparate optice, huse (adaptate) pentru
calculatoare, huse adaptate pentru binocluri,
huse pentru cd-playere, huse pentru aparate
cinematografice, huse pentru cd-uri, huse pentru
calculatoare de buzunar, huse pentru aparate
de fotografiat, încărcătoare usb, căști, căști in-
ear, cutii pentru căști, bureți pentru căști, casti
fara fir, amplificatoare pentru căști, boxe, boxe
portabile, suporturi pentru selfie (monopoduri
manuale), vizoare cu stabilizare giroscopică,

giroscoape pentru stabilizare, laptopuri, genți
adaptate pentru laptopuri, suporturi adaptate
pentru laptopuri, suporturi de răcire pentru
laptopuri, baterii pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane mobile, afișaje pentru
telefoane mobile, carcase pentru telefoane
mobile, suporturi pentru telefoane mobile,
difuzoare pentru telefoane mobile, stații de
andocare pentru telefoane mobile, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, huse din
piele pentru telefoane mobile, suporturi adaptate
pentru telefoane mobile, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, baterii auxiliare pentru
telefoane mobile, cutii adaptate pentru telefoane
mobile, suporturi de tipul mâini libere pentru
telefoane mobile, capace mufă antipraf pentru
telefoanele mobile, conectori de cabluri, cablaje
electrice pentru automobile, cabluri coaxiale,
cabluri electronice, cabluri optice, cabluri audio,
cabluri prelungitoare, cabluri video, cabluri scart,
cabluri pentru modem, cabluri de curent, cabluri
pentru calculatoare, cabluri și fire, cabluri pentru
baterii, cabluri de conectare, mufe pentru
cabluri electrice, cabluri electrice de încărcare,
baterii, baterii reîncărcabile, routere usb fără fir,
amplificatoare de semnal fără fir, mouse-uri de
calculator fără fir, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, baterii externe, conector prize (electrice),
software, aplicații software, dispozitive de control
pentru tastatura de calculator, amplificatoare
digitale, aparate și instrumente multimedia,
blocnotesuri electronice, dispozitive audio-
vizuale și fotografice, aparate holografice, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, cabluri electrice
pentru transmiterea de sunete și imagini,
baze portabile pentru difuzoare, echipamente
fotografice, dispozitive pentru captarea și
dezvoltarea imaginilor, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice,
genti pentru playere media digitale, playere
mp4, player portabil multimedia, telecomenzi
multifuncționale, stații de andocare pentru
playere audio digitale, stații de andocare pentru
telefoane inteligente, sisteme de vizualizare
video, folii de protecție pentru tablete, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție adaptate pentru ecrane de
calculatoare, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, ceasuri
inteligente, carcase de acumulatoare, carcase
de baterii, carcase de calculator, carcase
pentru camere, carcase pentru comutatoare
(electronice), carcase rezistente la apă pentru
camere video, carcase pentru dispozitive de
stocare de date, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, detectoare de fum, camere
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video de supraveghere, camere retrovizoare
pentru vehicule, conuri de trafic, echipamente
de protecție și siguranță, panouri solare,
blocuri de alimentare cu energie electrică,
bănci de încărcare, prelungitoare cu prize
multiple, cabluri electrice, echipamente de
comunicare, senzori, detectoare și intrumente
de monitorizare, stații de alimentare pentru
vehicule electrice, adaptoare de curent
alternativ, antene și componente, circuite
electrice și circuite imprimate, unități de
memorie electronice, camere de unghi
mort pentru autovehicule, aparate pentru
localizarea vehiculelor, aparate electronice de
navigație, transmițătoare pentru sisteme de
poziționare globală (gps), sisteme de poziționare
globală electronice, sisteme electronice de
navigație, sisteme electronice integrate de
asistență șofer pentru vehicule terestre,
etichete electronice, girocompase, instrumente
cartografice, compasuri (instrumente de
măsură), dispozitive automate de control al
direcției pentru vehicule, ochelari, ochelari
inteligenți, ochelari de soare, ochelari de vedere,
rame de ochelari, lentile de ochelari, suporturi
pentru ochelari, tocuri de ochelari, ochelari 3d,
ochelari de protecție, sisteme de sonorizare
exterioară, sisteme de divertisment pentru
mașini (ice), sisteme audio-video de divertisment
pentru mașină, carcase pentru aparate electrice,
carcase pentru dispozitive digitale de asistență
personală (pda), sisteme de supraveghere
video, roboți pentru supraveghere de securitate,
senzori de mișcare, tastaturi, tastaturi fără
fir, mouse-uri (informatică), suporturi de
mouse, dispozitive periferice de calculator,
componente de calculator periferice fără fir,
dispozitive periferice pentru reproducerea de
date, gadgeturi la purtător (dispozitive periferice
pentru calculatoare), unități de hard disk, drivere
pentru dispozitive, unități de stocare (ssd),
mijloace de stocare electronice, dispozitive
cu memorie pentru stocare, conținut media
descărcabil, piese și accesorii pentru aparatură
audio, piese și accesorii pentru aparate de
comunicații, suporturi pentru selfie, utilizate
ca accesorii pentru telefoane inteligente,
încărcătoare portabile, adaptoare coaxiale,
adaptoare electrice, adaptoare usb, adaptoare
audio, adaptoare pentru telefoane, adaptoare
pentru prize, adaptoare pentru cabluri, cabluri
adaptoare (electrice), brățări inteligente care
transmit date către telefoane inteligente, cabluri
pentru transmisia de date, folii de protecție
adaptate pentru ceasuri inteligente, genti
pentru dispozitive de navigare prin satelit,
genți special adaptate pentru aparate și

echipamente fotografice, genți de transport
pentru calculatoare portabile, încărcătoare.
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, umbrele și
parasolare, umbrele, umbrele de soare,
bastoane, armaturi pentru genți (piese
structurale de genți), articole de voiaj, bagaje,
borsete pentru scutece, borsete, bagaje de
mână, bagaje de călătorie, borsete pentru unelte,
vândute goale, cărucioare pentru cumpărături
cu roți, cutii de transport, cutii de machiaj,
borsete și genți de purtat la brâu, borsete pentru
unelte, vândute goale, borsete, bagaje de mână,
bagaje de călătorie, cutii de machiaj, curele
pentru portmonee, curele pentru bagaje, cufere
(bagaje), cutii de transport, etichete pentru
bagaje, eșarfe portbebe, etuiuri pentru carduri
de credit (portmonee), dosare pentru conferințe,
mape pentru documente, cutii din piele pentru
pălării, cutii pentru cravată, genți cu rotile,
geamantane, genți, geamantane cu rotile, valize,
truse medicale goale, pentru uzul medicilor,
valize cu rotile, truse de voiaj (marochinărie),
tolbe de vânătoare (accesorii de vânătoare),
truse de ras vândute goale, tocuri pentru permis
de conducere, suporturi pentru transportat haine,
suporturi pentru transportat costume, suporturi
sub formă de portofele pentru chei, truse de
toaletă (fără conținut), truse de scule, din piele
(goale), truse de voiaj, suporturi pentru cărți
de vizită, suporturi pentru etichete de bagaje,
suporturi pentru bancnote, structuri pentru genți
de mână, serviete și genți diplomat, săculețe,
serviete, sacoșe reutilizabile pentru cumpărături,
sacoșe textile pentru cumpărături, saci pentru
haine, saci de voiaj, rucsacuri, poșete,
portmonee și portofele, portofele, portmonee,
portchei, portcarduri (marochinărie), port-bebe,
mânere de valiză, marsupii pentru transportul
copiilor mici, mape pliabile pentru documente,
lădițe pentru cosmetice (fără conținut), huse
pentru încălțăminte, huse pentru îmbrăcăminte,
pentru voiaj, huse speciale adaptate pentru
transportarea bastoanelor pliante de mers,
închizători pentru portmonee de mărunțis, huse
pentru bagaje, huse pentru costume, cămăși și
rochii, ghiozdane, gentuțe cosmetice, gentuțe
universale de purtat la încheietura mâinii, bagaje,
portofele pungi și alte accesorii, respectiv:
alte articole destinate transportului şi căratului
precum rucsacuri, genţi, borsete, cufere şi
geamantane, mape, plase de cumpărături, huse
de voiaj, portmonee, poşete, punguţe, plicuri,
săculeţi din piele pentru ambalaj, raniţe, sacoşe
pentru cumpărături, tolbe, truse de voiaj şi valize.

───────
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(210) M 2022 02479
(151) 07/04/2022
(732) LIGA PROFESIONISTĂ DE

BASCHET, STR. BARAJUL
BISTRIŢEI, NR. 6, BL. Z13, SC.
3, ET. 1, AP. 26, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA
BOGDAN FILCEA, STR. I.L.
CARAGIALE, NR. 27, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

LIGA PROFESIONISTĂ
DE BASCHET

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

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

───────

(210) M 2022 02481
(151) 07/04/2022
(732) ALI ENERGY CONSULTING S.R.L-

D, SAT DEALU VIILOR NR. 125,
JUD. ARGEȘ, COMUNA POIANA
LACULUI, 117559, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) CABINET DE MĂRCI BREVETE
DESIGN BROJBOIU DUMITRU
ADRIAN FLORINEL PFA, B-DUL
REPUBLICII NR. 212, BL. 212, SC.
D, AP. 11, JUD. ARGEŞ, PITEŞTI,
110176, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

VECHEA VATRĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

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

30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
și preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și produse de cofetărie, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
35. Publicitate sub toate formele, cum ar fi:
publicitate scrisă, publicitate audio-video și
online, toate acestea în legătură cu produsele
din clasa 30, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, servicii de comerț cu
produse de brutărie și băcănie, cum ar fi:
pâine, produse de patiserie și cofetărie, produse
prelucrate din carne, produse lactate, prin
rețeaua proprie de magazine.

───────

(210) M 2022 02484
(151) 07/04/2022
(732) BLACKPEN DESIGNS S.R.L.,

STR. MĂLIN NR. 19/A, JUD. ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)

BLACKPEN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 20.01.03

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

35. Publicitate, publicitate online, servicii de
publicitate, publicitate și reclamă, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate și marketing,
agenții de publicitate.
42. Design industrial, design arhitectural, design
grafic, design vizual, design de produs, design
de broșuri, design artistic comercial, design de
ambalaje.

───────
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(210) M 2022 02485
(151) 07/04/2022
(732) ELECTRA S.R.L., STR.

PRINCIPALĂ NR. 33, PARC
INDUSTRIAL MIROSLAVA,
JUDETUL IASI, SAT BRĂTULENI,
COM. MIROSLAVA, 707307, IAȘI,
ROMANIA

(740) APOSTU GH. OVIDIU P.F.A., ȘOS.
NAȚIONALĂ, NR. 194, BL. D, SC. E,
ET. 5, AP. 18, JUDETUL IASI, IAȘI,
700242, IAȘI, ROMANIA

(540)

SEGURON

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.01

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

9. Videointerfoane și audiointerfoane, camere
video, surse de alimentare, încuietori
electromagnetice de siguranță, sisteme de
control al accesului în incinte, sisteme automate
de semnalizare luminoasă, dispozitive automate
de pontaj, alarme electronice.
39. Transport, ambalarea si depozitarea
marfurilor.

───────

(210) M 2022 02486
(151) 07/04/2022
(732) MARITIMO LEISURE S.R.L.,

ALEEA ALEXANDRU NR. 32,
PARTER, AP. 3, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE IN
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
STR. NATAȚIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCUREȘTI , 013322, ROMANIA

(540)

LOYAL PALADIN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.20

clase:
35. Servicii privind managementul proiectelor
de afaceri pentru proiecte imobiliare, închiriere
de echipamente și mașini de birou, închirierea
spațiilor publicitare în clădiri de birouri și
spații comerciale, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, închirierea
de spații comerciale, închirierea de standuri
de vânzare, servicii comerciale derulate de
agenții imobiliare, administrarea unui program cu
premii de stimulare care permite membrilor să
preschimbe puncte pe cazare și produse, servicii
și experiențe legate de călătorie, administrarea
unui program cu premii de stimulare care
permite membrilor să preschimbe puncte pentru
premii oferite de alte programe de fidelitate,
servicii de promovare a serviciilor hoteliere, ale
stațiunilor, ale companiilor aeriene, ale serviciilor
de închirieri auto, de călătorie și de vacanță,

(591) Culori revendicate: Gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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inclusiv folosind un program cu premii de
stimulare.
36. Afaceri imobiliare, servicii de închiriere
și leasing imobiliar, în legătură cu imobile
cu destinații diferite, indiferent de destinația
atribuită acestora de către chiriași sau locatari,
inclusiv spații de birouri, apartamente, spații
comerciale, complexe sportive și de agrement,
spații destinate evenimentelor, hoteluri și cazare
temporară, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, activități
de broker imobiliar, management imobiliar,
agenții imobiliare, intermedierea contractelor și
tranzacțiilor imobiliare, administrare imobiliară
și administrarea locuințelor, colectarea chiriilor,
evaluări imobiliare și evaluarea costurilor
de reparații (evaluări financiare), consultanță
în domeniul imobiliar, servicii ale birourilor
de cazare (apartamente), managementul
apartamentelor, organizarea finanțărilor pentru
proiecte de construcții, servicii de administrare
a imobilelor și proprietăților, leasing de bunuri
imobiliare, servicii de planificare și organizare în
sectorul dezvoltărilor imobiliare.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii de rezervări de
hoteluri și pensiuni, servicii de catering, servicii
de închiriere a mobilierului și aparaturii necesare
pentru activități de catering și pentru servicii de
alimentație publică, închirierea sălilor de şedinţe,
închirierea de locuinţe pentru cazare temporară,
închirierea clădirilor mobile, transportabile.

───────

(210) M 2022 02488
(151) 07/04/2022
(732) ALKALOID AD SKOPJE,

BOULEVARD ALEKSANDAR
MAKEDONSKI 12, SKOPJE, 1000,
MACEDONIA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI, NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DAFREDA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice pentru uz uman.

───────

(210) M 2022 02490
(151) 07/04/2022
(732) PRO EXPERT SRL, STR.

VIITORULUI, BL. 29, SC. B, AP. 6,
JUDEȚ BRAȘOV, SĂCEL, 505600,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

STROP DE BINE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 29.01.03;
29.01.06

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(591) Culori revendicate: alb, turcoaz deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 02491
(151) 07/04/2022
(732) ANTENA 3 S.A., B-DUL DIMITRIE

POMPEIU, NR. 9-9A, IRIDE
BUSINESS PARK, CLĂDIREA
14, PARTER, SECTORUL 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI, NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2,
ETAJ 1, SECTORUL 4, BUCUREȘTI,
040916, ROMANIA

(540)

DESCOPERIȚI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 29.01.04;
29.01.06

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

35. Publicitate, publicitate prin televiziune,
publicitate radio, producție și distribuție de
reclame la radio și la televiziune, servicii
de publicitate prin intermediul textelor afișate
pe ecrane de televiziune, închirierea spaţiului
publicitar, promovarea produselor și serviciilor
terților prin închiriere de spațiu publicitar în cadrul
ziarelor, revistelor, emisiunilor tv, emisiunilor de
radio, ori pe site-uri web, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, postarea
de afişe și anunțuri publicitare, pregătire și
plasare online de anunțuri publicitare pentru
terți, publicare de materiale publicitare online,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, managementul
computerizat al fişierelor, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în publicitate, organizare de abonamente

la un canal de televiziune pentru terți,
calcularea cotei de audiență pentru emisiuni
de radio și televiziune, servicii de aşezare
în pagină în scopuri publicitare, scrierea și
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, actualizarea materialelor
de publicitate, producție de programe
de teleshopping, promovarea produselor și
serviciilor terților prin programe tip teleshopping,
marketing, servicii de relaţii media, servicii de
revista presei, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, sondaje de opinie, relaţii publice,
organizarea de evenimente în scop publicitar sau
comercial, organizarea online de evenimente în
scop publicitar sau comercial, organizarea de
campanii de promovare, organizarea de expoziții
în scop publicitar sau comercial, organizarea
de târguri în scop publicitar sau comercial,
prezentări de modă în scopuri comerciale
sau publicitare, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, promovarea produselor și serviciilor
prin intermediul influencerilor, servicii de
telemarketing.
38. Telecomunicații, difuzare de programe
și emisiuni de televiziune, difuzare de
programe și emisiuni de radio, difuzare de
informații prin intermediul televiziunii, difuzarea
prin intermediul televizorului, difuzarea prin
intermediul televiziunii prin cablu, transmiterea
de programe și emisiuni de televiziune,
transmiterea de programe și emisiuni de
televiziune prin satelit, difuzare de programe
și emisiuni de televiziune și/sau programe și
emisiuni de radio prin intermediul internetului,
servicii de transmisie de programe de
televiziune în sistem pay-per-view, comunicaţii
prin terminalele de calculator, comunicaţii
prin reţelele de fibră optică, transmiterea cu
ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
transmisie de podcasturi, servicii de agenţie
de presă, furnizarea de forumuri online,
flux continuu (streaming) de date, furnizarea
canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile de
teleshopping, servicii de teleconferinţă, servicii
de videoconferinţă, transmiterea fişierelor
digitale, furnizarea de camere de chat pe
internet, servicii de conferințe pe web,
trasmiterea video la cerere (video-on-demand),
transmisiuni în direct accesibile prin intermediul
paginilor de internet (webcam).
41. Educație, instruire, divertisment, producţia
de programe de radio, producția de programe
de televiziune, producţia de emisiuni de
radio, producția de emisiuni de televiziune,
producția de talk-show-uri de televiziune și/sau

(591) Culori revendicate: alb (R200G80B95),
albastru (R49G179B244)
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de radio, organizarea de dezbateri televizate,
organizarea de dezbateri la radio, divertisment
radio, divertisment de televiziune, servicii
de instruire prin intermediul emisiunilor de
radio sau de televiziune, furnizare de servicii
de divertisment și educație prin intermediul
televiziunii, furnizare de servicii de divertisment
și educație prin intermediul posturilor de
radio, organizarea de concursuri televizate,
organizarea de concursuri la radio, prezentare
de programe de televiziune, prezentare de
emisiuni de televiziune, prezentare de programe
de radio, servicii ale studiourilor de televiziune,
montaj de programe de televiziune, pregătire
de programe de televiziune, producție de
filme pentru televiziune, servicii de programe
de știri pentru radio sau televiziune, servicii
jurnalistice, producția și prezentarea unei
emisiuni de televiziune care conține o combinatie
de anchete jurnalistice, investigații jurnalistice,
reportaje și dezbateri în platoul televiziunii pe
subiectele abordate, producția și prezentarea
unei emisiuni de televiziune cu teme și invitați
din diferite domenii de interes, producție de
efecte speciale pentru televiziune, furnizare de
informații referitoare la programe de televiziune,
servicii de studiouri de înregistrare, scrierea
de scenarii, altele decât cele publicitare,
închirierea de decoruri pentru studiouri de
televiziune, furnizarea de filme şi programe
de televiziune, nedescărcabile, prin servicii
de transmitere video la cerere (video-on-
demand), găzduire și organizare de ceremonii
de decernare de premii referitoare la televiziune
sau radio, găzduire și organizare de ceremonii
de decernare de premii referitoare la știință,
tehnologie, educație, instruire, artă, sport,
divertisment, afaceri, organizare de gale de
ceremonie, producția de programe de televiziune
în vederea difuzării pe dispozitive mobile,
servicii de reporteri de ştiri, servicii de
reportaje fotografice, fotografie, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizare
de conținut audio online nedescărcabil, servicii
de publicare online, servicii de publicare
multimedia, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
creare (redactare) de podcasturi, furnizarea
de informații despre divertisment, educație,
activități sportive și culturale, subtitrare, scriere
de texte, cu excepția textelor publicitare,
publicare de texte și imagini, inclusiv în format
electronic, altele decât cele în scopuri publicitare,
publicare de materiale editoriale pe site-uri

accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
organizarea expozițiilor în scop educațional,
artistic sau cultural, organizarea, susținerea
și coordonarea de conferințe, congrese
și simpozioane, organizarea, susținerea și
coordonarea de seminarii, organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea de workshop-
uri, organizarea de ateliere, dublări, servicii de
punere în pagină, altele decât pentru scop
publicitar, microfilmare, prezentarea prestaţiilor
live, furnizarea de recenzii pentru scopuri
de divertisment sau culturale, scenarii, altele
decât cele publicitare, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri educative, de instruire
sau de divertisment, organizarea de evenimente
în scopuri artistice, culturale, educaționale,
de divertisment sau sportive, organizarea
online de evenimente în scopuri artistice,
culturale, educaționale, de divertisment sau
sportive, organizare de evenimente recreative,
organizarea de festivaluri artistice, culturale,
educaționale sau de divertisment, furnizarea de
divertisment, educație și instruire prin intermediul
unor emisiuni de televiziune disponibile pe un
website, organizarea de spectacole, furnizare
de informații online referitoare la mijloace
media audio și vizuale, servicii de tabere
de vacanţă (divertisment), servicii de tabere
(divertisment și educație), servicii educative,
furnizarea de instruire, transfer de know-how
(instruire), organizarea de cursuri, prezentarea
operelor de artă vizuale sau literare publicului
în scop cultural sau educațional, servicii de
traducere și interpretare lingvistică, rezervarea
locurilor pentru spectacole, teatru radiofonic,
teatru de televiziune, producţii de teatru,
organizarea de spectacole live, organizarea
de cursuri prin corespondenţă, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, servicii de împrumut de cărți și
materiale educative efectuate prin intermediul
unei biblioteci, inclusiv prin intermediul unei
biblioteci online, servicii de bibliotecă mobilă,
instruire practică (demonstraţii), producţia de
spectacole, organizarea de concerte, predare/
servicii educaţionale/servicii de instruire, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), publicare de calendare de evenimente,
servicii de maestru de ceremonii pentru
petreceri și evenimente speciale, organizare
de competiții în scop sportiv, educațional sau
de divertisment, furnizare de instalații pentru
evenimente sportive, competiții sportive și de
atletism și programe de decernare de premii,
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proiecții de filme cinematografice, servicii de
bibliotecă furnizate prin intermediul unei baze
de date computerizate online accesibilă prin
intermediul unui abonament și care conține ziare
și extrase din ziare, precum și emisiuni de
televiziune și de radio înregistrate, servicii de
biblioteci multimedia (mediateci).

───────

(210) M 2022 02494
(151) 08/04/2022
(732) KO SECURITY GUARD SRL,

BULEVARDUL I.C. BRATIANU,
NR. 94, CAMERA NR 2, BLOC
SR6, SC B, ET. P, AP 31, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) ANGHEL ALEXANDRU IONUȚ
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR GHERGHITEI,
NR 1, BL 94B, SC B, AP 76, SECTOR
2, BUCUREȘTI, 022511, ROMANIA

(540)

K.O. GUARD SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17; 27.05.19;
02.09.14; 01.01.10; 29.01.02; 29.01.06;
29.01.08

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

37. Servicii de instalare sisteme antiefracţie
şi antiincendiu, servicii de instalare sisteme
de pază, servicii de instalare şi construcţii
auxiliare pentru sisteme de pază, montare de
sisteme alarmă auto şi pentru imobile, montare
de sisteme electronice de control acces şi
supraveghere video, instalare şi reparare de
dispozitive de alarmă în caz de furt.
38. Servicii de monitorizare (cu ajutorul
aparatelor) şi intervenţie rapidă prin echipaje
specializate, servicii de dispecerat pentru
monitorizarea serviciilor de pază.
39. Servicii de transport securizat pentru bunuri
si personae, servicii de transport de bani si valori.
45. Servicii de pază, servicii de siguranţă
pentru protecţia bunurilor materiale şi indivizilor,
servicii de pază antiefracție, servicii de
monitorizare (pază) şi intervenţie rapidă prin
echipaje specializate, servicii de pază pentru
infrastructuri, servicii de pază pe timp de
noapte, servicii oferite de către agenții de
pază pentru magazine, servicii de gardă de
corp personală (escortă), servicii de escortă
personală (gardă de corp), servicii prestate
de gardă de securitate, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății și a persoanelor,
servicii de siguranță, salvare, securitate și
control, servicii de securitate pentru protecția
persoanelor, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății, servicii de securitate
pentru evenimente publice, furnizare de
informații despre servicii prestate de un agent
de securitate, servicii prestate de un agent
de securitate pentru protecția proprietății și
persoanelor, supravegherea de obiecte bunuri,
persoane şi alte valori, activităţi de investigaţii şi
protecţie a bunurilor.

───────

(591) Culori revendicate: gri, negru, argintiu,
auriu
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(210) M 2022 02495
(151) 08/04/2022
(732) NAVY TEAM SECURITY SRL,

B-DUL MAMAIA, NR 433, ET.
2, AP 21, JUDEȚ CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) ANGHEL ALEXANDRU IONUȚ
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.GHERGHITEI,
NR 1, BL 94B, SC B, AP 76, SECTOR
2, BUCUREȘTI, 022511, ROMANIA

(540)

NAVY TEAM SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 01.01.02;
03.07.01; 24.11.21; 29.01.01; 29.01.04;
29.01.06

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

37. Servicii de instalare sisteme antiefracţie
şi antiincendiu, servicii de instalare sisteme
de pază, servicii de instalare şi construcţii
auxiliare pentru sisteme de pază, montare de
sisteme alarmă auto şi pentru imobile, montare
de sisteme electronice de control acces şi
supraveghere video, instalare şi reparare de
dispozitive de alarmă în caz de furt.
38. Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39. Servicii de transport securizat pentru bunuri
si personae, servicii de transport de bani si valori.

45. Servicii de monitorizare (cu ajutorul
aparatelor) şi intervenţie rapidă prin echipaje
specializate pentru protecte fizica a bunurilor
persoanelor, servicii de pază, servicii de
siguranţă pentru protecţia bunurilor şi indivizilor,
servicii de pază antiefracție, servicii de
monitorizare (pază) şi intervenţie rapidă prin
echipaje specializate, servicii de pază pentru
infrastructuri, servicii de pază pe timp de
noapte, servicii oferite de către agenții de pază
pentru magazine, gardă de corp personală
(escortă), escortă personală (gardă de corp),
servicii prestate de gardă de securitate, servicii
de securitate pentru protejarea proprietății și
a persoanelor, servicii de siguranță, salvare,
securitate și control, servicii de securitate pentru
protecția persoanelor, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății, servicii de
securitate pentru evenimente publice, furnizare
de informații despre servicii prestate de un
agent de securitate, servicii prestate de un
agent de securitate pentru protecția proprietății
și persoanelor, supravegherea de obiecte bunuri,
persoane şi alte valori, activităţi de investigaţii şi
protecţie a bunurilor.

───────

(210) M 2022 02496
(151) 08/04/2022
(732) ROUTE ORIZONT S.R.L., STR.

AVIONULUI NR. 26, BIROUL B,
ET. 1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ROUTE ORIZONT

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 26.11.01; 01.03.02; 29.01.01;
29.01.08

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

(591) Culori revendicate: alb, albastru,
bleumarin, grena, gri, bleu

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#000000), portocaliu (HEX #dc3200)
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37. Asfaltare, zidire, supravegherea construcției
de clădiri, etanșarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, construirea de
magazine și gherete pentru târguri, închirierea
de buldozere, instalarea și repararea alarmelor
antifurt, servicii de tâmplărie, curățarea
clădirilor (interior), curățarea articolelor de
îmbrăcăminte, curățarea clădirilor (suprafața
exterioară), închirierea echipamentelor de
construcții, construcție, furnizarea de informații
privind construcția, consultanță în construcții,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcții), demolarea clădirilor, instalare de
utilități pe șantiere de construcții, servicii
de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de menaj
(servicii de curățenie), închirierea pompelor
de drenaj, forarea de puțuri, instalarea și
repararea aparatelor electrice, instalarea și
repararea elevatoarelor/instalarea și repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcția de fabrici, instalarea și repararea
alarmelor de incendiu, construcția de porturi,
instalarea și repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică/
servicii de fracționare, instalarea și repararea
aparatelor de aer condiționat, instalarea ușilor și
ferestrelor, instalarea și repararea dispozitivelor
de irigare, instalarea echipamentelor de
bucătărie, montarea cablurilor, instalarea,
întreținerea și reparația mașinilor, zidărie,
întreținerea și repararea vehiculelor cu
motor, instalarea, întreținerea și reparația
echipamentelor și mașinilor de birou, vopsirea
sau repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
interioară și exterioară, aplicarea tapetului/
tapetare, construcția de diguri portuare,
întreținerea și construcția conductelor, tencuire,
lucrări de instalație de apă și canal,
repararea pompelor, furnizarea nformațiilor
legate de reparații, repararea încuietorilor de
siguranță, restaurarea lucrărilor de artă, nituire,
pavarea drumurilor, servicii pentru acoperișuri,
protecție anticorozivă, sablare, construcția
de eșafodaje, curățarea străzilor, întreținerea
piscinelor, lăcuire, gresarea vehiculelor/
lubrifierea vehiculelor, spălarea vehiculelor,
lustruirea vehiculelor, întreținerea vehiculelor,
curățarea vehiculelor, servicii de reparații în
cazul unei defecțiuni a vehiculului, încărcarea
bateriilor la vehicule, construcția și repararea
depozitelor, curățarea geamurilor, acoperirea
lucrărilor de zidărie de cărămidă, acoperirea
pasajelor, amenajare de terenuri (construcții),
amenajare teritorială pentru construcții,
amenajarea spațiilor comerciale, aplicare

șape, amplasarea conductelor, aplicarea de
substraturi, laplicarea de straturi de protecție
de suprafață, aplicarea de tencuială pe
clădiri, armături din mortar pentru fundații,
armături din mortar pentru poduri, armături
din mortar pentru tuneluri, aplicarea unui strat
protector pe suprafețele cavităților, asfaltare,
bimzuire, consolidare de clădiri, construcția
de clădiri, construcția de complexuri pentru
întreprinderi, construcția de complexuri în scop
recreativ, construcția de fundații pentru drumuri,
construcția de fundații pentru poduri, construcția
de structuri de oțel pentru clădiri, construcția
standurilor de expoziții și magazine, construcție
de arene sportive, construcție de anexe de casă,
construcție de autostrăzi, construcție de birouri,
construcție de case, construcție de centre de
recreere, construcție de clădiri, construcție de
galerii, construcție de lucrări publice, construcție
de lucrări rurale, construcție de instalații
publice, construcție de magazine, construcție
de piloni, construcție de proprietăți, construcție
de scări de lemn, construcție de șosele,
construcție de structuri din oțel, construcție de
tuneluri, construcție de verande, construcție de
ziduri, construcții, construcții civile, construcții
de cheiuri, construcții de clădiri comerciale,
construcții de clădiri rezidențiale, construcții de
infrastructură, construcții de locuințe pe bază de
comandă, construcții de străzi, construcții rutiere,
construcții și reparații de clădiri, construirea
de centre comerciale, construirea de clădiri
industriale și pentru producție, construirea
de fabrici, construirea de zone rezidențiale,
decorare de clădiri, demolare de construcții
civile, demolare de poduri, demolare de
structuri, drenare de teren, excavare, forarea
puțurilor, forare de tuneluri, ghidarea pilonilor,
instalare de acoperișuri, instalare de conducte,
izolarea acoperișului, lucrări cu ghips, lucrări
de construcție, lucrări de fundație, lucrări de
instalații sanitare, lucrări de izolare a clădirilor
(construcții), lucrări de construcții de inginerie
civilă, managementul proiectelor de construcție
pe șantier, pozare de cabluri, pozare de
țevi, parchetare, pavare de drumuri, pavare și
pardosire, nivelarea betonului turnat, montarea
izolației termice la clădiri, pulverizarea vopselei,
servicii de cimentare, servicii de cofrare, servicii
de construcții, servicii de construcții civile,
servicii de informații și consultanță cu privire la
construcții, servicii de izolare, servicii de instalații
electrice, servicii de instalare de țevi, servicii de
instalare de acoperișuri, servicii de management
în construcții, servicii de montare de plăci de
ceramică, servicii de zugrăvire și decorare,
servicii de supraveghere a construcțiilor de
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clădiri pentru proiecte imobiliare, servicii
de supraveghere a construcțiilor de clădiri
pentru proiecte de construcții, servicii pentru
stabilizarea solului prin injectarea cu ciment,
stabilizarea solului, servicii pentru șlefuirea
betonului, stabilizarea solului prin introducerea
de bare de consolidare, stratificarea betonului,
turnarea betonului, vopsire și decorare de clădiri.
39. Închirierea de ambarcațiuni, transportul cu
ambarcațiunile, depozitarea de ambarcațiuni,
rezervarea locurilor de călătorie, transportul cu
autobuzul, închirierea de mașini, transportul
cu mașina, parcarea de mașini, depozitare de
bagaje, organizare de servicii de transport de
pasageri, pentru alte persoane, prin intermediul
unei aplicații online, pilotarea dronelor civile,
aranjarea formalităților pentru vize și documente
de călătorie pentru persoanele care călătoresc
în străinătate, cărăușie, servicii de șoferie,
servicii de curierat (mesaje sau mărfuri),
organizarea de croaziere, livrarea bunurilor,
livrarea ziarelor/livrarea de ziare, furnizarea de
direcții de deplasare în scopuri de călătorie,
însoțirea turiștilor, livrarea de flori, servicii de
transportator (expeditor) de mărfuri, servicii
de agenție de transport (expediere)/servicii de
agenție de transport, transportul de mărfuri,
închirierea de garaje, tractarea, transportul
marin, închirierea autocarelor, livrarea de colete,
transportul de pasageri, pilotarea, transportul
ambarcațiunilor de agrement, transportul
fluvial, depozitarea de bunuri, depozitare /
înmagazinare, furnizarea de informatii cu
privire la serviciile de depozitare, închirierea
containerelor de depozitare, transportul cu
taxiul, remorcare, închirierea de tractoare,
servicii de transport pentru tururile de vizitare
a obiectivelor turistice, transport, transportul
turiștilor, transportul și depozitarea deșeurilor/
transportul și depozitarea gunoaielor, rezervări
de transport, organizarea transportului pentru
deplasările turistice, furnizarea de informații
despre transport, logistica transporturilor,
transportul de mobilier, rezervări de călătorie,
servicii de remorcare în cazul avarierii
vehiculelor, închirierea de vehicule, închirierea
de depozite, rețelelor și ale tehnologiilor
avansate de comunicații, furnizarea de date
cu privire la metodele de transport, logistică
de transport, pilotaj, organizarea transportului
terestru, maritim și aerian, organizarea
transporturilor rutiere, feroviare, maritime și
aeriene de persoane, organizarea transportării,
organizarea serviciilor de transport terestru,
maritim și aerian, organizarea serviciilor de
transport, organizare și furnizare de transport
terestru, maritim și aerian, organizare de

transport terestru, maritim și aerian, organizare
de transport și călătorii, servicii pentru
organizarea transportului pe cale rutieră, servicii
de transport pentru pasageri și încărcături.
43. Servicii de unități de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, servicii de cafenea, servicii de
bufet, furnizarea de facilități pentru camping,
servicii de cantină, servicii de catering care
constau în furnizarea de produse alimentare
și băuturi, servicii de tabere de vacanță
(cazare), servicii hoteliere, rezervări de hoteluri,
închirierea sălilor de ședințe, servicii de motel,
servicii de recepție pentru cazare temporară
(gestionarea sosirilor și plecărilor), servicii
de restaurant, servicii de aziluri de bătrâni,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuințe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanță, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, servicii de restaurante washoku, asigurare
de cazare temporară pentru lucru, asigurare
de facilități pentru târguri (cazare), asigurarea
de hrană și băuturi, bservicii oferite de bufete
cu autoservire, servicii de catering, cazare
temporară, cazare temporară furnizată de centre
de servicii de recuperare, creșă, facilitate de
îngrijire a bătrânilor pe timpul zilei (furnizare
de masă si cazare), servicii de fast-fooduri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente
și băuturi în gogoșării, furnizare de cazare
pentru vacanțe, furnizare de cazare temporară,
furnizare de cazare temporară ca parte a
pachetelor de ospitalitate, furnizare de informații
cu privire la hoteluri, furnizare de informații cu
privire la prepararea alimentelor și băuturilor,
furnizare de informații cu privire la rezervarea
de locuri de cazare, furnizare de informații din
domeniul culinar printr-un site web, furnizare
de informații online despre rezervări de cazare
pentru concediu, furnizare de informații hoteliere
printr-un site web, furnizare de informații pe
internet despre cazare, furnizare de informații
referitoare la baruri, furnizare de instalații pentru
parcarea rulotelor, furnizare de locuri de cazare
ia hoteluri, furnizare de recenzii de restaurante și
baruri, furnizare de servicii de creșe (altele decât
școlile), furnizare de săli de conferințe, furnizare
de servicii de rezervare de camere și rezervare
la hoteluri, furnizare de servicii de hoteluri și
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furnizarea de alimente și băuturi, servicii de
rezervări la restaurant, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, servicii furnizate de o agenție pentru
rezervarea de cazare temporară.

───────

(210) M 2022 02497
(151) 08/04/2022
(732) RITTER SERVICES SRL,

STR. DINU VINTILA NR. 6B,
TRONSON 1, BL. 3, ET. 7, AP.14
(K7-1), CAMERA 4, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

RITTER.RO Broker
de Asigurare

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 29.01.13; 25.01.25

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

35. Publicitate, publicitate online, publicitate
radiofonică, publicitate televizată, publicitate
prin bannere, publicitate în cinematografe,
promovarea afacerii (publicitate), publicitate și
marketing, servicii de publicitate, publicitate
și reclamă, publicitate prin corespondență,
organizarea de publicitate, publicitate în reviste,
publicitate pentru ascensoare, consultanță
privind publicitatea, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice, servicii
promoționale de publicitate, publicitate cu
rsspuns direct, servicii de publicitate digitală,
servicii de publicitate exterioară, publicitate
promoțională desfășurată prin telefon, servicii
de agenție de publicitate, servicii de publicitate
în presă, servicii de promovare și publicitate,
publicitate radio și de televiziune, publicitate
pentru terți pe internet, publicitate pentru

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#22216d, HEX 20226d), negru (HEX
#000000), alb (HEX #ffffff)

moteluri, furnizare de spații de cazare temporară
mobilate, furnizare de spații și materiale pentru
conferințe, expoziții și reuniuni, furnizare de
spații special amenajate pentru conferințe,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, furnizare de terenuri special amenajate
pentru staționarea caravanelor, furnizare de
spații special amenajate pentru expoziții, în
hoteluri, furnizarea de spații pentru evenimente
și de spații pentru birouri provizorii și pentru
reuniuni, hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, hanuri turistice, hosteluri,
închiriere de pavilioane, închiriere de săli pentru
evenimente sociale, închiriere de săli pentru
expoziții, închiriere de șezlonguri de plajă
cu acoperiș împletit, închiriere temporară de
camere, informații hoteliere, intermediere de
spații de cazare pentru membrii, servicii oferite
de localuri tip snack-bar, servicii oferite de
moteluri, oranizare de recepții pentru nunți
(mâncare și băutură), organizare de banchete,
organizare de cazare pentru turiști, organizare
de cazare temporară, organizare de locuri de
cazare pentru vacanțe, organizare de mese
la hoteluri, organizare de recepții pentru nunți
(spații), organizare și furnizare de cazare
temporară, servicii oferite de pensiuni, servicii
oferite de pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncare japoneză destinată consumului
imediat, preparare de mâncare spaniolă
destinată consumului imediat' restaurante pentru
turiști, restaurante (servirea mesei) rezervare
de locuri de cazare pentru vacanțe, rezervare
de locuri de cazare pentru călători, rezervări
de camere, rezervări de hoteluri, rezervări
de pensiuni, rezervări la restaurant, rezervări
pentru restaurante și mese, servicii ale agentiilor
de cazare, servicii ale barurilor, servicii ale
bistrourilor, servicii contractuale de alimentație,
servicii de adăpost de urgență (locuri de cazare
temporară), servicii de agenție de închiriere
de locuri de cazare (time-share), servicii de
agenție de voiaj pentru rezervare de camere
de hotel, servicii de agenții de turism privind
spațiile de cazare, servicii de agenție de voiaj
pentru rezervarea de cazare temporară, servire
de băuturi alcoolice, servicii oferite de snack-
baruri, servire de alimente și băuturi, servicii de
local public, servicii de preparare a alimentelor,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servicii oferite de rotiserii, servicii de restaurante
de sushi, servicii de restaurant și bar, servicii
de închiriere de camere, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
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recrutare de personal, publicitate în vederea
recrutării personalului, servicii de reclamă și
publicitate, cercetare de piață pentru publicitate,
servicii de publicitate de exterior, consultanță
privind publicitatea în presă, servicii de informații
privind publicitatea, servicii de publicitate și
de promovare, publicitate în reviste, broșuri
și ziare, servicii de publicitate în domeniul
imobiliar, servicii de publicitate furnizate prin
internet, servicii de publicitate furnizate pe
internet, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de publicitate și marketing
online, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de afișare,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate de tip pay-per-click (PPC), publicitate
pentru site-urile web ale firmelor, servicii
de publicitate, promovare și relații publice,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online, servicii de publicitate furnizate
prin intermediul unei baze de date, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin canalele
de comunicare, administrarea programelor de
fidelizare a consumatorilor, publicitate, servicii
de agenție de publicitate, închirierea spațiului
publicitar, publicitate prin poștă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producția de clipuri publicitare, postarea de
afișe publicitare, închirierea panourilor de
afișaj (panouri publicitare), auditul afacerilor,
evaluări ale afacerilor, cercetări privind afacerile,
consultanță profesională în afaceri, furnizarea de
informații de afaceri prin intermediul unui site
web, analiza costurilor, publicitate directă prin
poștă, răspândirea materialelor publicitare, audit
financiar, servicii de așezare în pagină pentru
scopuri publicitare, studii de marketing, servicii
de informații privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, negocierea și încheierea
de tranzacții comerciale pentru terți, publicitate
exterioară, publicitate cu plata per click,
recrutarea de personal, servicii de fotocopiere,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, marketing cu
public țintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, optimizarea traficului site-urilor web.
36. Acordare de asigurări pentru împrumuturile
ipotecare, acordare de asigurări pentru
garantarea echipamentelor, acordare de
polițe de asigurare pe o perioadă de
zece ani, administrare de afaceri în
domeniul asigurărilor, administrare de asigurări
stomatologice, administrare de planuri de
asigurare de grup, administrare de planuri

de asigurare, administrarea asigurărilor,
administrarea cererilor de despăgubire,
administrarea de asigurări de grup,
administrarea de portofolii de asigurări,
administrarea planurilor de asigurări, agenție de
asigurări și servicii de curtaj, agenții de asigurări,
agenții de asigurări de viață, agenții de asigurări
pentru nave, agenții de brokeraj în domeniul
asigurării navelor, asigurare bancară, asigurare
contra accidentelor, ajustarea creanțelor de
asigurări, altele decât cele de viață, asigurare
contra riscurilor de credit, asigurare cu garanție,
asigurare de proprietăți imobiliare, asigurare
de risc de depășire de termene și costuri,
asigurare de risc privind respectarea termenelor
și bugetelor, asigurare de sănătate, asigurare de
riscuri de credit (factoring), asigurare de viață,
asigurare împotriva pierderii documentelor,
asigurare împotriva pierderii creditului, asigurare
pentru aparatură de comunicații, asigurare
pentru cheltuieli juridice, asigurare pentru
garaje, asigurare pentru ipotecă, asigurare
privind bunurile personale, asigurarea bunurilor
din locuință, asigurarea bunurilor în timpul
tranzitului, asigurarea de mărfuri, asigurări cu
privire la proprietăți, asigurări de călătorie,
asigurări de camionete, asigurări de credite,
asigurări de răspundere civilă, asigurări de
răspundere civilă profesională, asigurări de
viață, asigurări în caz de incendiu, informații
în domeniul asigurărilor, asigurări pentru clădiri,
asigurări pentru deținătorii de proprietăți,
brokeraj cu garanții reale imobiliare, achiziție
de proprietăți imobiliare (în numele terților),
achiziție de proprietăți imobiliare (pentru
terți), achiziții de terenuri pentru închiriere,
acordare de finanțare pentru dezvoltarea
imobiliară, administrare de bunuri imobiliare,
administrare de clădiri cu locuințe, administrare
de imobile, administrarea locuințelor, afaceri
imobiliare, agenți imobiliari, asistență în
materie de achiziții și interese financiare în
domeniul imobiliar, colectarea chiriilor, brokeraj
imobiliar, consultanță imobiliară, evaluare și
gestionare de bunuri imobiliare, gestiunea
bunurilor imobiliare, gestionarea portofoliilor
de proprietăți, managementul proprietatilor
imobiliare, închiriere de bunuri imobiliare și
de proprietăți, închiriere de centre de afaceri,
închiriere de săli de expoziție, închirieri
de locuințe (apartamente), managementul
proprietăților imobiliare, punere la dispoziție
de locuințe, servicii ale agențiilor imobiliare,
servicii de administrare de bunuri imobiliare,
servicii de agenții imobiliare pentru achiziția și
vânzarea de clădiri, servicii de brokeraj de bunuri
imobiliare, servicii de consiliere privind evaluarea
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proprietăților imobiliare, servicii de consultanță în
materie de bunuri imobiliare, servicii de gestiune
de multiproprietăți, servicii de împrumuturi
imobiliare, servicii fiduciare imobiliare, servicii
privind afaceri imobiliare, acordarea finanțării,
activități bancare financiare, acordare de
finanțare pentru tratamente medicale, acordare
de finanțare pentru întreprinderi, acordare de
finanțare pentru construcții civile, acordare de
finanțare pentru vânzări, brokeraj financiar,
brokeraj cu acțiuni, tranzacționare de acțiuni,
curtaj în bursă, curtaj de obligațiuni, acordare de
credit, servicii financiare, respectiv decontarea
datoriilor, brokeraj de fonduri mutuale, achiziții
pentru investiții financiare, dezvoltare de
portofolii de investiții, servicii fiduciare de
investiții, evaluarea financiară a proprietății
personale și imobiliare, evaluarea financiară
a proprietăților închiriate, evaluare de utilaje,
evaluare de proprietăți, furnizare de informații,
consultanță și consiliere în domeniul evaluărilor
financiare, consiliere financiară, consiliere
de credit, cercetări de investiții, cercetare
financiară, analiză financiară, analiza investitiilor,
consultanță de credit, consiliere în investiții,
consiliere privind creditele, consiliere privind
investițiile, consultanță în materie de pensii,
consultanță referitoare la credit, consultații în
domeniul financiar, furnizarea de informații
financiare, informații financiare furnizate dintr-o
bază de date electronică, furnizarea de informații
financiare furnizate prin mijloace electronice,
înregistrare de actiuni, înregistrare de transfer de
acțiuni, servicii de analiză financiară, servicii de
baze de date financiare, planificare financiară,
previziuni financiare, servicii de consiliere cu
privire la credit, servicii de consiliere financiară
pentru companii, servicii de consiliere financiară
privind managementul activelor, servicii de
consiliere financiară pentru personae fizice,
servicii de consiliere în domeniul investițiilor
financiare, servicii de consiliere în materie de
pensii, servicii de consiliere pentru investitori,
servicii de consiliere privind creditarea, servicii
de consiliere privind domeniul bancar, servicii
de consiliere privind investițiile, servicii de
consultanță financiară, servicii de consultanță
fiduciară, servicii de consultanță referitoare la
credit, servicii de consultanță și de informații
financiare, servicii de consultanță referitoare la
administrarea banilor, servicii de date financiare
computerizate, servicii de evaluare a riscurilor
de investiții, servicii de evaluare financiară, studii
financiare, solicitare de informații și consultanță
în materie de credite, servicii de informații
financiare cu privire la persoanele fizice.

41. Furnizare de cursuri educaționale, cursuri
de formare avansată, furnizare de cursuri de
formare, furnizare de cursuri de pregătire,
furnizare de cursuri de instruire, organizare de
cursuri de formare, cursuri pentru dezvoltarea
abilităților de consultanță, cursuri de pregătire
în domeniul finanțelor, cursuri de pregătire
în domeniul bancar, cursuri de pregătire în
domeniul asigurărilor, furnizare de cursuri de
formare profesională, cursuri de pregătire în
materie de legislație, cursuri de pregătire în
domeniul asistenței către clienți, organizare de
cursuri prin metode de învățare la distanță.

───────

(210) M 2022 02498
(151) 08/04/2022
(732) GENECEUTICA SRL, STR.

ANEMONEI NR. 5, SAT OSTRATU,
CARTIER PARADISUL VERDE,
JUD. ILFOV, CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

DAOmigraine
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────
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(210) M 2022 02499
(151) 08/04/2022
(732) HERABLUM SRL, DRM. DEALU

CUCULUI NR. 17, ET.2, AP.19,
SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

BLUMSWEAR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Stihare (alba), ghete, șorțuri (îmbrăcăminte),
cravate ascot, pantaloni pentru bebeluși (lenjerie
de corp), bandane (fulare), sandale de baie,
papuci de baie, halate de baie, căști de
baie, slipuri de baie/pantaloni scurți de baie,
costume de baie, îmbrăcăminte pentru plajă,
pantofi pentru plajă, curele (îmbrăcăminte),
berete, bavete, nu din hârtie, bavete, cu
mâneci scurte, nu din hârtie, șaluri cu pene
(articole de îmbrăcăminte de pus la gât),
corsaje (lenjerie), carâmbi pentru cizme, cizme,
cizme pentru sporturi, chiloți tip boxeri, sutiene,
pantaloni de călărie pentru purtare, camizole,
caschete, șepci (articole pentru acoperirea
capului), feloane, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru gimnastică, îmbrăcăminte din imitație
din piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane,
gulere (îmbrăcăminte), combinezoane, corsete,
corsete (lenjerie de corp), manșoane/manșete
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru cicliști,
gulere detașabile, pernuțe împotriva transpirației
pentru rochii, rochii, capoate, apărători pentru
urechi (îmbrăcăminte), pantofi sau sandale
din iarba esparto (espadrile), veste de
pescuit, fitinguri metalice pentru încălțăminte,
pantofi de fotbal/ghete de fotbal, saci
pentru picioare, neîncălziți electric, încălțăminte,
carâmbi pentru încălțăminte, cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
galoși, jartiere, burtiere, mănuși (îmbrăcăminte),
pantofi pentru gimnastică, pelerine pentru
coafor/frizerie, cizmulițe, cloșuri pentru pălării
(schelete), pălării, bentițe (îmbrăcăminte),
articole de acoperit capul pentru purtare, șosete-
tălpici, protecții de călcâi pentru încălțăminte,
tocuri, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), uniforme
de judo, rochii tip pulover/rochii tip salopetă,
uniforme de karate, chimonouri, chiloți de damă/
chiloți pantalonași, tricotaje (îmbrăcăminte),
cizme din dantelă, trusouri pentru copii
(îmbrăcăminte), egări (jambiere)/jambiere, egări
(pantaloni), costume de gimnastică/balet,

uniforme oficiale, orare, mantile, costume de
bal mascat, mitre (pălării), mănuși cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motocicliști, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eșarfe circulare pentru
gât/protecții pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu LED-uri încorporate,
eșarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, cravate, dispozitive anti-alunecare
pentru încălțăminte, îmbrăcăminte de stradă,
salopete/combinezoane, paltoane bărbătești/
pardesie, îmbrăcăminte din hârtie, pălării din
hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantale, jupe, batiste de buzunar,
buzunare pentru îmbrăcăminte, ponchouri,
pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, căptușeli
de-a gata (piese de îmbrăcăminte), sandale,
sariuri, saronguri, panglici pentru purtare, eșarfe,
șaluri, plastroane pentru cămăși, plătci de
cămăși, cămăși, pantofi, cămăși cu mânecă
scurtă, căști de duș, bocanci de schi,
mănuși de schi, fuste, pantaloni scurți tip
fustă, bonete, măști de somn, papuci, furouri
(lenjerie de corp), bretele pentru susținerea
șosetelor, șosete, branțuri, tălpi pentru
încălțăminte, șoșoni, articole sport din jerseu,
pantofi de sport, maieuri sport, portjartiere,
ciorapi, crampoane pentru ghetele de fotbal,
jachete căptușite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare, ciorapi care absorb transpirația,
lenjerie de corp care absoarbe transpirația/
desuuri care absorb transpirația, ciorapi care
absorb transpirația, flanele/pulovere/hanorace
(pulovere), body-uri (lenjerie de corp), tricouri
cu mânecă scurtă, colanți, bombeuri pentru
încălțăminte, togi, jobene, curele pentru
jambiere, pantaloni (Am), turbane, chiloți,
lenjerie de corp/desuuri, uniforme, pâslari (cizme
din pâslă), văluri (îmbrăcăminte), cozoroace
(articole pentru acoperirea capului), veste/
jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, rame pentru
încălțăminte, costume din neopren pentru schi
nautic, broboade, pantofi din lemn, jambiere.

───────
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(210) M 2022 02504
(151) 08/04/2022
(732) CABINET DR. HORIA

COLIBASANU SRL, STR.
CONSTRUCTORILOR NR. 24,
BL. 3, AP. 1-2-3, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

AscenDent
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică.

───────

(210) M 2022 02505
(151) 08/04/2022
(732) SC ROAD CENTRE SRL, BD.

UVERTURII NR. 10, BL. B1, AP. 50,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

EdVenture School
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 02506
(151) 08/04/2022
(732) WEB4 TECH PROFESSIONAL

SRL, STR. BUZOIENI NR. 9, BL.
M43, SC. 1, ET. 3, AP. 13, SECTOR
5, BUCUREȘTI, 051192, ROMANIA

(540)

Bălici bebe store

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

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

10. Suzete, suzete pentru copii, suzete pentru
sugari, suzete pentru nou-născuți, suzete
și tetine pentru bebeluși, suzete pentru
bebeluși, biberoane pentru bebeluși, articole
pentru alăptarea bebelușilor, dispozitive pentru
alăptarea bebelușilor.
28. Jucării pentru bebeluși, jucării cu activități
multiple pentru bebeluși, jucării, jocuri și articole
de joacă, jucării pentru copii.

───────

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#00aeef), roz (HEX #ec008c), verde
(HEX #90c73e), roșu (HEX #ca2027),
portocaliu (HEX #f7941d), violet (HEX
#7f3f9)
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(210) M 2022 02509
(151) 08/04/2022
(732) BEST SRL, STR. TRANSILVANIEI,

NR.6, JUDETUL SIBIU, CISNĂDIE,
SIBIU, ROMANIA

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

(540)

FruBest

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 05.03.13

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

32. Sucuri, nectaruri de fructe, nealcoolice,
limonade, siropuri pentru băuturi, băuturi
carbogazoase aromatizate., băuturi din fructe și
sucuri de fructe, smoothies.
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, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, regruparea în avantajul terților
a următoarelor produse: sucuri, sucuri de
fructe / suc de fructe, nectaruri de fructe,
nealcoolice, limonade, smoothie-uri, siropuri
pentru băuturi (exceptand transportul lor),
băuturi carbogazoase aromatizate, pentru a
permite clientilor sa le vada si sa le achizitioneze
cat mai comod, prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vanzare prin
corespondenta, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web si prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, realizare de

expoziții în scopuri comerciale, organizare de
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare.

───────

(210) M 2022 02510
(151) 11/04/2022
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN, NR.5, AP.17, JUDETUL
BIHOR, ORADEA, 410270, BIHOR,
ROMANIA

(540)

FAVORIT TV

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 26.01.03;
26.01.16; 26.04.05

clase:
35. Publicitate.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(591) Culori revendicate: portocaliu, 
portocaliudeschis, galben, galben 
deschis, verde,verde deschis

(591)  Culori  revendicate:  alb,  gri,  galben
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 02511
(151) 08/04/2022
(732) S.C. BOARDWALK RESIDENCE

S.R.L, ALEEA MACILOR, NR.2,
BLOC B2, SCARA B, ETAJ 1,
AP.28, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

LUMA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13; 26.11.07;
26.11.13

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

37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.

───────

MARASESTI NR. 24, AP.2 A DOUA
USA PE STANGA, PARTER INALT,
JUDEȚ ARAD, ARAD, 310032,
ARAD, ROMANIA

(540)

Pită cu WOW

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 08.07.11

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

43. Servicii de alimentație publică.
───────

(591) Culori revendicate: albastru (Hex
#5AC3CE), alb (Hex #FFFFFF), negru
(Hex #000000) (591) Culori revendicate: maro deschis,

galben deschis, alb, negru, rosu, verde
deschis

(210) M 2022 02512
(151) 08/04/2022
(732) PITĂ CU OU SRL, STR.
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(210) M 2022 02516
(151) 11/04/2022
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR.5, AP.17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, 410270, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Naţional fm

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14

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

35. Publicitate.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 02517
(151) 11/04/2022
(732) SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL, STR. IOSIF
VULCAN NR.5, AP.17, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, 410270, BIHOR,
ROMANIA

(540)

TTV

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

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

35. Publicitate.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

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

(591) Culori revendicate: alb, roşu, 
verde,bleumarin
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(210) M 2022 02518
(151) 08/04/2022
(732) SERVICE TOTAL CLIMAVENT

S.R.L., BULEVARDUL PIPERA,
NR. 1, CONSTRUCTIA C 2, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

Service Total Climavent

(531) Clasificare Viena:
02.01.02; 02.01.15; 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17

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

37. Servicii de instalare și de reparații,
recondiționarea instalațiilor de aer condiționat,
instalare de aparate de aer condiționat, reparare
de aparate de aer condiționat, întreținerea
sistemelor electronice și de aer condiționat,
instalarea și repararea sistemelor de aer
condiționat, instalarea și repararea aparatelor
de aer condiționat, întreținere de rutină a
aparatelor de aer condiționat, reparare și
întreținere de aparate de aer condiționat,
readaptare a instalațiilor de aer condiționat
din clădiri, servicii de curățare a aparatelor
de aer condiționat, furnizare de informații

privind repararea sau întreținerea de aparate
de aer condiționat, readaptare a instalațiilor
de încălzire, de ventilare și de aer condiționat
din clădiri, instalare, întreținere și reparații de
aparate de climatizare, instalarea aparatelor
de încălzire, instalații de încălzire centrală,
instalare de încălzire centrală, instalare de
aparate de încălzire, reparare de aparate de
încălzire, instalare de aparate de încălzire
centrală, instalare de sisteme de încălzire
solară, întreținere și reparații de instalații de
încălzire, instalare și reparații pentru instalații de
încălzire, reparare și întreținere de aparate de
încălzire, readaptare a instalațiilor de încălzire
din clădiri, instalare de aparate de încălzire și
de răcire, instalare, reparare și întreținere de
echipament de încălzire, servicii consultative
privind instalarea de aparate de încălzire și
de răcire, reparații sau întreținere de centrale
termice, instalarea sistemelor alimentate cu
energie solară, instalare de sisteme de energie
solară pentru construcții de uz locativ, servicii de
construcții.

───────

(210) M 2022 02519
(151) 08/04/2022
(732) GANDUL MEDIA NETWORK SRL,

STR. FABRICA DE GLUCOZĂ,
NR. 21. SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

PARIOMANIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 29.01.14;
21.03.01

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

(591) Culori revendicate: roşu (HEX #ed1f1f,
#b60e0e), alb (HEX #ffffff), negru (HEX
#0a0a0a), magenta (HEX #c72b6a)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate şi instrumente științifice, electrice,
fotografice, cinematografice, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetelor sau imaginilor, suporturi automate care
declanșează prin introducerea unei monede sau
a unui jeton, mașini pentru încasat, mașini
de calculat, echipamente pentru prelucrarea
informației şi calculatoare, aparate extinctoare,
publicaţii online, fișiere de imagini descărcabile,
dispozitive de intercomunicare, suporturi de
înregistrare audio.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, servicii de agentii de publicitate,
închirierea de spatiilor publicitare, punere la
dispoziție şi închiriere de spaţii publicitare,
furnizarea de spaţii publicitare prin mijloace
electronice sau reţele informatice globale,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închirirere de timp
publicitar în mijloace de comunicare, consultanţă
cu privire la strategia de comunicare în
domeniul publicității, consultanţă cu privire
la strategia de comunicare în domeniul
relațiilor publice, servicii de publicitate şi
de marketing furnizate prin canale de
comunicare, producție de clipuri publicitare,
postări de afișe publicitare, consultanta in
managementul afacerilor, consultanta privind
promovarea vânzărilor, consultanta privind
organizarea afacerii, consultanta profesionala
în afaceri, consultanţă în domeniul achizițiilor
comerciale, consultanţă privind publicitatea în
presă, dezvoltare de concepte publicitare,
pregătire şi realizare de planuri de concepte
media şi de publicitate, servicii de relaţii
media, servicii de relaţii cu publicul, servicii
de publicitate, promovare şi relaţii publice,
negociere de contracte de publicitate pentrun
terţi, intermediere de contracte pentru terţi,
intermediere de contracte de publicitate pentru
alte persoane, crearea de contracte si vânzări
de mărfuri, negociere de contracte, pentru
terţi, privind achiziția şi vânzarea de produse,
intermediere în matene de contracte de
vânzări - cumpărare de bunuri, intermediere
de contracte pentru alte persoane pentru
prestarea de servicii, intermediere de contracte
de publicitate si promovare pentru alte persoane,
intermediere de contracte pentru alte persoane
pentru cumpărarea şi vanzarea de produse,
publicitate, inclusiv promovare de produse
şi servicii ale terţilor prin sponsorizare şi

41. Educație, instruire, divertisment, activitati
culturale si sportive, organizarea si susținerea
de conferințe, congrese, competiții si târguri
in scopuri recreative, publicitare, culturale,
comerciale, educație, divertisment  si artistice in

38. Telecomunicații, comunicatii prin calculator,
servicii de comunicatii televizuale, de
telecomunicații electronice, prin rețele
electronice, de comunicatii video, de
telecomunicații pentru videoconferinte si prin
televiziune pentru reuniuni, servicii de
comunicatii furnizate electronic, exploatarea
rețelelor electronice de comunicatii, servicii
de comunicatii de date, prin satelit, fara
fir, online, prin transmisii televizate, servicii
de difuzare si comunicatii interactive, servicii
de comunicare prin mijloace electronice,
comunicatii prin sisteme de posta electronica,
difuzare de informatii prin intermediul
televiziunii, transmitere de informatii în domeniul
audiovizual, transmisie de sunet, imagine si
informatii, transmitere de date, mesaje si
informatii, transmitere de informatii in scopuri
de afaceri, servicii de transmisie de informatii
prin intermediul rețelelor digitale, transfer şi
răspândire de informaţii şi date prin reţele de
calculatoare şi internet, transmitere pe internet
de materiale video, filme, poze, imagini, text,
fotografii, jocuri, conținut creat de utilizatori,
conținut audio şi de informaţii, transmisie video
la cerere.

contracte de licenţa referitoare la evenimente
sportive şi naționale nternationale, organizarea
de publicitate, organizarea afacerilor, de întâlniri
de afaceri, de lansari de produse, a distribuției
de monstre publicitare, de prezentări în scopuri
publicitare, demonstraţii în scopuri publicitare,
comerciale, expoziţii, târguri şi evenimente în
scopuri publicitare şi comerciale, organizare
si realizare de evenimente promotionale,
concursuri in scopuri publicitare, prezentări
in scopuri publicitare, organizarea privind
dispunerea de spaţii publicitare în ziare, servicii
de publicitate, promovare şi relaţii publice,
consultanţă cu privire la strategia de comunicare
în domeniul relațiilor publice, creare, redactare,
publicare, distribuire de texte publicitare şi în
scop promoţional, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, postarea de afișe
publicitare, asistenţă privind managementul
comercial, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate şi relaţii publice,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
publicitate prin televiziune şi online, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
scrierea de texte publicitare.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

373

───────

(210) M 2022 02521
(151) 08/04/2022
(732) COMUNA SPULBER, SAT

SPULBER, JUD. VRANCEA,
COMUNA SPULBER, VRANCEA,
ROMANIA

(740) ENPORA INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU, NR. 52A, AP. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011854, ROMANIA

(540)

BUCIUMASII DIN SPULBER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 02.01.04;
29.01.15; 22.01.05

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

15. Instrumente muzicale.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerţ cu ridicata, amănuntul şi on-line,
servicii de agenţii de import-export.
41. Educație, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

domeniul publicitatii| organizarea de concursuri,
organizarea de competiții de sporturi electronice,
servicii de consultanta si informare referitoare
la pregătirea, cooordonarea si organizarea de
conferințe, congrese, competiții si târguri, servicii
de editare video, editare de inregistrari video,
servicii de editare video pentru evenimente,
servicii audio si video, servicii de editare
in procesul de post producție, a muzicii,
a materialelor video si a filmelor, servicii
de reporter de știri, pregătirea programelor
de știri pentru difuzare, distribuire de știri
pentru industria audio vizuala, furnizare de știri
referitoare la sport, difuzare de reportaje de
către agentii de știri, servicii de programe de
știri pentru radio sau televiziune, servicii de
programare a știrilor in vederea transmiterii
prin internet, producția audio video, multimedia
si fotografie, de televiziune, de inregistrari
audio vizuale, de evenimente sportive, de
prezentări audio vizuale, de materiale video,
servicii de producție video, producție de filme
pentru televiziune, de spectacole si emisiuni de
televiziune, de producție de filme, de programe
educative, audio si video si fotografie, de
inregistrare si producție audio vide, organizarea
de competiții sportive, prezentarea prestațiilor
live, publicarea de texte altele decât textele
de publicitate, furnizarea de facilitati sportive,
divertisment de televiziune, furnizarea de
programe de televiziune nedescarcabile pnn
intermediul serviciilor video la cerere.

(591) Culori revendicate: rosu, alb, negru,
verde, maro
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(210) M 2022 02522
(151) 08/04/2022
(732) MEDAZ LIFE CONSUM SRL, STR.

TRAPEZULUI, NR. 2, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN, NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MedAZ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse de toaletă, aer presurizat,
în recipiente pulverizatoare, pentru curățare
și desprăfuire, agenți caustici pentru curățare,
agenți de decapare pentru vopsea, agenți
de deparafinare pentru curațare, agenți de
uscare pentru mașini de spălat vase, agenți
pentru îndepărtarea petelor, apă parfumată
pentru lenjerie, amoniac pentru curățenie,
amidon pentru curățare, batiste impregnate cu
produse pentru curățarea ochelarilor de vedere,
bețișoare parfumate pentru împrospătarea
aerului, burete impregnat cu săpun, ceară
antiderapantă pentru dușumele, ceară pentru
lustruit, ceruri de parchet și mobilă, compoziții
pentru curățarea geamurilor, compoziții de
curățare pentru toalete, cârpe impregnate pentru
lustruit, decapanți, degresanți pentru curățare,
compoziții pentru tratarea pardoselilor, creme
de lustruit, detartranți de uz casnic, detergenți,
lichide degresante, lichide de curățare, lichid
de spălare, odorizante de casă, parfumuri
pentru automobile, preparate detartrante de uz
casnic, preparate degresante de uz casnic,
preparate pentru curățarea și lustruirea pielii
și încălțămintei, preparate pentru înălbire de
uz casnic, articole de parfumerie și odorizante,
cosmetice, săpun lichid, săpunuri, săpun
detergent, înălbitor pentru rufe, detartranți praf
folosiți pentru mașina de spălat, preparate
pentru spălare, uleiuri de curățare, tablete pentru
mașini de spălat vase, spray-uri de curățare,
spray-uri de degresare, substanțe degresante,
sodă caustică, solvenți de degresare, alții decât
cei folosiți în procesele de fabricație, produse
pentru îndepărtarea mucegaiului, produse
pentru îndepărtarea calcarului, produse pentru
decolorare, produse pentru desfundarea țevilor

de scurgere, produse pentru lustruirea mobilei,
săpun industrial, bețișoare universale cu vată
de uz personal, șervețele umede impregnate
cu un produs de curățat, șervețele impregnate
cu preparate de curățare, săpun praf, săpun
de uz casnic, substanțe degresante, uleiuri
de curățare, apă de parfum, apă de toaletă,
apă parfumată, arome (uleiuri esențiale), apă
de colonie, mosc (natural), mosc (parfumerie),
loțiuni și creme de corp parfumate, extracte de
parfum, deodorante de corp (parfumerie), creme
parfumate, creme cosmetice aromoterapeutice,
șervețele parfumate, pulverizatoare pentru
corp parfumate, uleiuri esențiale, produse
de parfumerie sintetice, preparate parfumate,
parfumuri solide, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri, ape de toaletă, balsamuri
(nemedicinale), balsamuri, altele decât cele
de uz medicinal, preparate cosmetice, creme
de masaj, nemedicinale, produse cosmetice și
produse de toaletă nemedicinale, cosmetice
și preparate cosmetice, preparatef cosmetice
nemedicinale, fibre de uz cosmetic, lac de
uz cosmetic, loțiuni nemedicinale, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, șervețele
impregnate cu loțiuni cosmetice, produse de
masaj, nemedicamentoase, produse de curățare
pentru perii cosmetice, produse cosmetice sub
formă de uleiuri, uleiuri și loțiuni cosmetice
pentru masaj, unguente de uz cosmetic,
vată de uz cosmetic, uleiuri pentru masaj,
uleiuri pentru toaleta personală nemedicinale,
uleiuri de uz cosmetic, truse cosmetice
umplute, tampoane de curățare impregnate
cu produse cosmetice, tampoane de curățare
impregnate cu preparate de toaletă, apă
florală, aromatizanți (uleiuri esențiale), esențe
eterice, pastă de dinți nemedicinală, pastă
de dinți ingerabilă, comprimate de pastă de
dinți solidă, pastă de dinți sub formă de
gumă de mestecat, cremă cosmetica pentru
mâini, cremă cosmetică pentru piele, creme
pentru recuperare de uz cosmetic, preparate
fitocosmetice, serumuri de înfrumusețare, loțiuni
de înfrumusețare, tratamente de menținere
a părului de uz cosmetic, apă de javel,
apă parfumată pentru lenjerie, bețișoare
parfumate pentru împrospătarea aerului, burete
impregnat cu săpun, detergenți alţii decât
cu utilizare în procesele de fabricare şi în
scopuri medicale, parfumuri pentru ceramică,
parfumuri pentru carton, parfumuri pentru
automobile, detergenți pentru spălarea vaselor,
preparate pentru îndepărtarea lacului, preparate
pentru îndepărtarea petelor de pe articolele
de menaj, produse pentru clătire, produse
de curățare sub formă de spray pentru
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materiale textile, produse de curățare sub
formă de spume, produse de curățare de
uz casnic, produse pentru decolorare, sodă
caustică, uleiuri naturale de curățare, substanțe
parfumate din geraniol, sprayuri parfumate
pentru împrospătarea țesăturii, substanțe pentru
îndepărtarea petelor, adeziv pentru extensii de
păr, adezivi pentru uz cosmetic, balsam pentru
cuticule, ceruri de masaj, produse cosmetice,
cosmetice care conțin acid hialuronic, cosmetice
care conțin cheratină, cosmetice care conțin
panthenol, cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, preparate pentru pedichiură,
preparate igienice ca articole de toaletă,
preparate din aloe vera pentru uz cosmetic,
preparate emoliente (cosmetice), piatră ponce,
lumânări de masaj de uz cosmetic, loțiuni
parfumate (preparate de toaletă), loțiuni pentru
corp parfumate (preparate de toaletă), henna
(vopsea cosmetică), gel de aloe vera de uz
cosmetic, dischete demachiante din vată, cretă
de uz cosmetic, preparate cosmetice pentru
îngrijirea corpului, preparate cosmetice care
ajută la slăbit, șervețele impregnate pentru uz
cosmetic, ulei de cocos de uz cosmetic, ulei de
ricin de uz cosmetic, trusă pentru cosmetice,
prosoape din hârtie pentru mâini, impregnate
cu produse cosmetice, produse pentru
îndepărtarea cuticulei, produse cosmetice
organice, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice colorate pentru copii, uleiuri și loțiuni
pentru masaj, uleiuri pentru toaleta personală,
arome alimentare preparate din uleiuri esențiale,
uleiuri esențiale de cedru, esențe și uleiuri
eterice, preparate pentru aromoterapie, uleiuri
aromatice, uleiuri de aromoterapie (de uz
cosmetic), uleiuri distilate pentru îngrijirea
frumuseții, uleiuri esențiale amestecate, uleiuri
esențiale aromatizate, uleiuri esențiale naturale,
uleiuri esențiale pentru calmarea nervilor,
uleiuri esențiale sub formă de emulsie, uleiuri
parfumate, aromatizanți pentru parfumuri, loțiuni
bay rum (cel mai des utilizate ca aftershave
sau apă de colonie, dar și ca deodorante, de-
asemenea utilizate ca ingrediente în fabricarea
săpunului de bărbierit), sprayuri pentru corp
(nemedicinale), pulverizatoare pentru corp,
produse de parfumerie, uleiuri naturale pentru
parfumuri, deodorante de uz uman şi veterinar
și antiperspirante, apă micelară, colagen
hidrolizat de uz cosmetic, cosmetice de
îngrijire a frumuseții, cosmetice funcționale,
creme bb de înfrumusețare, coloranți cosmetici,
creme și loțiuni cosmetice, lemn parfumat,
săculețe parfumate, săpunuri parfumate, conuri
parfumate, bețișoare parfumate, potpuriuri
parfumate, pudră de talc parfumată, pietre

parfumate din ceramică, substanțe aromatizante
pentru parfumuri, spray parfumat pentru casă,
extracte de flori (parfumerie), preparate pentru
parfumarea camerei, lotiuni parfumate pentru
corp, sfere parfumate (substanțe aromatice),
săruri de baie parfumate, conuri de pin
parfumate, odorizanți de cameră, produse
de parfumare pentru cameră, difuzoare cu
fitil pentru parfumarea camerei, preparate
odorizante pentru împrospătarea aerului,
preparate pentru împrospătarea covoarelor
și mochetelor, produse pentru îndepărtarea
mirosului de animale, rezerve cu parfumuri
pentru dozatoare non-electrice de parfum de
cameră, rezerve pentru dozatoare electrice de
parfum de cameră, fond de ten, ojă creion, ojă de
unghii, lac de unghii, abțibilduri pentru decorarea
unghiilor, adezivi pentru fixarea genelor false,
aerosoli pentru improspatarea si curatarea
pielii, alifii, unguente (nemedicinale), produse
astringente de uz cosmetic, balsamuri de
buze, bază de machiaj, concentrate hidratante
(produse cosmetice), comprese pentru ochi
de uz cosmetic, cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, bază pentru unghii (cosmetice),
cremă pentru ochi, cremă pentru unghii,
cremă de noapte, creme cu protecție solară,
creme antirid, creme anticelulitice, creme anti-
îmbătrânire, cosmetice pentru unghii, creme,
loțiuni și geluri hidratante, dizolvanți pentru lac
de unghii (produse cosmetice), creme tonifiante
(produse cosmetice), creme tip cold cream de uz
cosmetic, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), creme pentru pistrui, creme pentru
demachiere, creme pentru corp parfumate, gene
false, granule pentru curățarea feței, geluri
pentru întârzierea îmbătrânirii, gel pentru unghii,
geluri de curățare, gel exfoliant, foițe de pudră
pentru față, emolienți pentru ten, emulsii de corp,
hârtie abrazivă pentru unghii, lapte hidratant,
lapte de corp, lac de unghii de uz cosmetic,
intăritor pentru unghii, loțiuni după plajă, nămol
cosmetic de corp, măști hidratante, măști de
frumusețe, măști de curățare, produse cosmetice
hidratante, preparate pentru repararea unghiilor,
produse de curățat, cosmetice, pentru ten
acneic, produse exfoliante, săruri de baie, ser
anti-îmbătrânire, pudră de toaletă, pudră de
talc pentru corp, produse pentru tonifierea pielii,
ser calmant pentru piele, uleiuri bronzante,
spume de curățare, sprâncene false, balsam
de păr, balsam pentru barbă, ceară pentru păr,
decoloranți pentru păr, cremă pentru fixarea
coafurii, creme pentru îngrijirea părului, măști
pentru păr, loțiuni capilare, geluri pentru fixarea
coafurii, fixative de păr, vopsele pentru păr,
preparate pentru nuanțarea părului, pomade
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de păr pentru bărbați, șampoane uscate,
șampoane, pudra de par, ulei de păr, ulei pentru
barbă, tratamente pentru păr, ser de păr, rimel,
geluri pentru duș, produse de curățare pentru
mâini, săpun lichid, șampoane pentru corp,
săpun pentru utilizare fără apă, parfumuri pentru
corp, baze pentru parfumuri de flori, parfumuri
de camera sub formă de spray, aer presurizat,
în recipiente pulverizatoare, pentru curățare și
desprăfuire.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, aparate
de fizioterapie, instrumente ajutătoare pentru
hrănire și suzete, instrumente ajutătoare
pentru sex, protetică și implanturi artificiale,
mobilier medical și paturi, echipament pentru
deplasarea pacienților, îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte pentru
personal medical și pacienți, îmbrăcăminte,
articole pentru acoperirea capului și
încălțăminte, susținătoare și suporturi de uz
medical, seringi medicale, dispozitive pentru
monitorizarea garourilor, irigatoare de uz
medical, pipete de uz medical, pulsometre,
pulsoximetre (aparate medicale), ace de
acupunctură, aparate pentru monitorizarea
nivelului de glucoză din sânge, tuburi
bucale de uz medical, pompe de san,
suzete, tetine si biberoane pentru bebelusi,
dispozitive pentru masaj gingival, pentru
bebelusi, aparate de masaj, de uz personal,
saltele cu aer pentru bebeluși (de uz
medical), cupe protectoare pentru sâni pentru
scopuri medicale, perne cu aer pentru
bebeluși (pentru uz medical), termometre pentru
măsurarea temperaturii corporale, lămpi cu
ultraviolete pentru scopuri medicale, măști și
echipament pentru respirație artificială, aparate
de respirat pentru respirație artificială, pahare
pentru administrarea medicamentelor, furtunuri
medicale pentru administrarea medicamentelor,
halate chirurgicale, halate medicale, costume
chirurgicale sterile, bonete chirurgicale,
îmbrăcăminte de protecție de uz medical, huse
pentru încălțăminte chirurgicală, halate pentru
examinarea pacienților, mănuși de uz medical,
mănuși chirurgicale, viziere de protecție pentru
uz medical, măști sanitare pentru prevenirea
prafului, de uz medical, măşti sanitare de uz
medical, măști pentru prevenirea contaminării,
mănuși din cauciuc de uz medical, mănuși
medicale din latex, măști chirurgicale, măști
chirurgicale cu filtru de înaltă protecție, bandaje
elastice, aparate de masaj, centuri medicale
electrice, benzi pentru acupresură, echipament
de fizioterapie și de recuperare, lămpi de

căldură de uz medical, ventuze medicale,
zdrobitoare de medicamente, vaporizatoare
de uz medical, aparate de acupunctură,
echipament pentru diagnosticare, examinare
și monitorizare, echipament chirurgical și de
tratare a rănilor, dispozitive auditive, biberoane,
inele pentru erupția dentară, jucării care
zornăie cu inele pentru dentiție încorporate,
linguri antivărsare pentru administrarea
medicamentelor la copii mici, suzete, sticle
pentru biberoane, recipiente pentru biberoane,
protecții pentru biberoane, pompe de sân, tetine.,
aparate și instrumente medicale și veterinare,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, anse diatermice
pentru uz medical, rame pentru radiografii
pentru uz medical, aparate pentru radioterapie,
materiale textile de protecție radiologică
utilizate în tratamente terapeutice, filtre în
timp real sub formă de componente de
camere de radiofotografie pentru uz medical,
dispozitive pentru procesarea radiografiilor (de
uz medical), plasturi de uz medical, tuburi
pentru perfuzii, ace de uz medical, agrafe
adaptate pentru utilizare cu pungi de ostomie,
aleze pentru incontinența urinară, ventuze
medicale, zdrobitoare de medicamente, tuburi
pentru uz medical, umidificatoare pentru utilizare
în tratamente medicale, valve utilizate pentru
instrumente medicale de infuzie, vaporizatoare
de uz medical, umidificatoare pentru utilizare cu
aparate de terapie respiratorie, tuburi radiogene
de uz medical, vase pentru aspirație de uz
medical, vată sintetică pentru bandaje (de
susținere), tuburi pentru prelevarea de sânge
pentru uz chirurgical, tuburi medicale, tăvi
de uz medical, termometre clinice, surse de
lumină de uz medical, suporturi elastice pentru
cot, suporturi de umăr, pentru uz medical,
suporturi elastice pentru genunchi, suporturi
elastice pentru gleznă, suporturi elastice pentru
încheietură, suporturi lombare de uz medical,
surse de câmpuri electromagnetice folosite
în tratamentele medicale, spatule medicale,
șosete (elastice) pentru uz medical, seringi
de unică folosință, sisteme de resuscitare,
saci medicali pentru păstrarea instrumentelor
medicale, recipiente speciale pentru deșeuri
medicale, pungi izolatoare de uz medical, pungi
de uz chirurgical pentru colectarea urinei, pungi
de colostomie, pulverizatoare de uz medical,
ploști, plasturi anti-sforăit, nebulizatoare, pense
pentru uzul asistentelor, materiale pentru
bandajare (de susținere), materiale de contenție
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de uz medical, măști și echipament pentru
respirație artificială, instrumente urologice,
instrumente portabile pentru curățarea urechilor
cu funcție endoscopică, instrumente pentru
terapia medicală, instrumente pentru prelevarea
de mostre din fluidele corporale, instrumente
otorinolaringologice, instrumente oftalmologice,
instrumente oftalmice, instrumente medicale
prevăzute cu laser, instrumente farmaceutice,
instrumente manuale medicale, instrumente
de disecție pentru uz medical, inhalatoare
de uz medical, furtunuri medicale pentru
administrarea medicamentelor, genți (echipate)
pentru instrumentar medical, genți (echipate)
pentru medici, incubatoare pentru medicale,
filtre electrice de uz medical, forceps pentru
plămâni, electrozi de uz medical, echipamente
medicale pentru facilitarea inhalării preparatelor
farmaceutice, echipamente electromedicale
pentru tratamente de tonifiere, echipamente
pentru tratamente magnetice, de uz medical,
echipament chirurgical și de tratare a rănilor,
echipament pentru diagnosticare, examinare și
monitorizare, echipament stomatologic, drenuri
de uz medical, curele pentru atașarea
dispozitivelor de monitorizare la pacienți,
comprese reci de uz medical, brățări anti-greață,
aparate de diagnostic medical pentru testarea
pentru virusuri, aparate de testare a funcțiilor
pulmonare pentru uz medical, instrumente
de testare pentru diagnosticare medicală,
instrumente pentru diagnosticare medicală,
aparatură pentru diagnosticare medicală pentru
uz medical, bisturie de uz chirurgical, materiale
și produse pentru sutură și închiderea rănilor.
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 publicitar, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, servicii
de intermediere comercială, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
produse de toaletă, cosmetice, articole de
parfumerie si odorizante, farduri, săpunuri și
geluri, preparate pentru baie, deodorante si
antiperspirante, preparate pentru îngrijirea pielii,
a ochilor și a unghiilor, preparate pentru
igiena orală, preparate și tratamente pentru
păr, produse pentru epilare și bărbierit, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu preparate pentru îngrijirea și
curățarea corpului, preparate pentru curățare
și odorizante, detergenți, săpun, dezinfectanți,

geluri pentru curățare, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu suplimente alimentare
si preparate dietetice, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
dinților, preparate și articole sanitare, produse
si articole pentru distrugerea dăunătorilor,
preparate și articole medicinale și veterinare,
produse pentru dezodorizarea și purificarea
aerului, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu echipament pentru
exerciții fizice, dispozitive pentru protecția
auzului, instrumente ajutătoare pentru hrănire
și suzete, instrumente ajutătoare pentru sex,
aparate și instrumente medicale și veterinare,
mobilier medical și paturi, echipament pentru
deplasarea pacienților, îmbrăcăminte medicală,
protetica si implanturi artificiale, instrumente
ajutătoare ortopedice și pentru mobilitate, şi părți
și accesorii ale tuturor produselor menționate
anterior, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, administrare de programe și
servicii de rambursare către farmacii, furnizare
de asistență administrativă farmaciilor, pentru
gestionarea stocurilor de medicamente, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu port-bebe-uri, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu cărucioare
pentru copii, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu batiste, șervetele și prosoape,
servicii de vânzare angro pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata de preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și de produse medicale,
suplimente alimentare și remedii farmaceutice,
servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu produse pentru toaletă,
preparate pentru igiena orală, articole de
parfumerie și odorizante, preparate pentru
curățarea și îngrijirea corpului, farduri, săpunuri
și geluri, preparate pentru baie, deodorante
și antiperspirante, preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor și a unghiilor, preparate și
tratamente pentru păr, produse pentru epilare și
bărbierit, preparate pentru îngrijirea animalelor,
uleiuri esențiale și extracte aromatice, preparate
pentru curățare și odorizante, odorizante de
casă, produse de curățare pentru vehicule,
preparate pentru spălare, preparate pentru
curățarea și lustruirea pielii și încălțămintei,
servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare
și preparate dietetice, preparate și articole
dentare și produse medicinale pentru îngrijirea
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dinților, preparate și articole sanitare, produse
și articole pentru distrugerea dăunătorilor,
preparate și articole medicinale și veterinare,
produse pentru dezodorizarea și purificarea
aerului, servicii de comerț cu amănuntul
si cu ridicata in legătură cu echipament
pentru exerciții fizice, aparate de masaj,
echipament de fizioterapie și de recuperare,
dispozitive pentru protecția auzului, instrumente
ajutătoare pentru hrănire și suzete, instrumente
ajutătoare pentru sex, aparate și instrumente
medicale și veterinare, dispozitive contraceptive,
echipament pentru diagnosticare, examinare și
monitorizare, aparate de imagistică medicala,
echipament chirurgical și de tratare a rănilor,
materiale și produse pentru sutură și închiderea
rănilor, echipament stomatologic, măști și
echipament pentru respirație artificială, mobilier
medical și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
organe artificiale și implanturi, dispozitive
auditive, proteze dentare, îmbrăcăminte, articole
pentru acoperirea capului și încălțăminte,
susținătoare și suporturi de uz medical,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical și
pacienți, dispozitive pentru mobilitate, servicii
de comerț cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu deodorante wc, deodorante
pentru automobile, geluri antibacteriene,
preparate și articole sanitare, dezinfectanți
și antiseptice, alcool medicinal, antiseptice,
bactericizi, dezinfectante, germicide, loțiuni
antibacteriene pentru mâini, loțiuni medicinale
după-ras, preparate antibacteriene, preparate
antiseptice pentru îngrijirea corpului, preparate
germicide (altele decât săpunul), preparate
medicamentoase pentru spălarea mâinilor,
preparate pentru dezinfectarea mâinilor, produs
de spălat igienizant pentru fructe și legume,
produse antimicrobiene pentru spălarea feței,
produse antiseptice pentru spălare, produse
antiseptice pentru îngrijirea rănilor, produse de
curățare antiseptice, șervețele antibacteriene,
șervețele de uz medical, șervețele dezinfectante,
șervețele impregnate cu medicamente, șervețele
impregnate cu preparate antibacteriene,
șervețele sanitare pentru uz menajer,
soluții de sterilizare, sprayuri antibacteriene,
produse pentru sterilizare, substanțe de
sterilizare, substanțe dezinfectante impregnate
în șervețele, unguente antiseptice, produse
pentru dezodorizarea și purificarea aerului,
produse și articole pentru igienă, produse și
articole pentru distrugerea dăunătorilor, biocide,
biocide naturale, biocide sintetice, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură

cu măști de protecție, mănuși de protecție și
viziere., servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu jocuri, jucării, ochelari,
ochelari de soare, ustensile cosmetice și de
toaletă, articole de baie, perii de păr, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminte, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, servicii de comerț cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
seringi medicale, pipete de uz medical, materiale
și produse pentru sutură și închiderea rănilor,
echipament chirurgical și de tratare a rănilor,
echipament pentru diagnosticare, examinare
și monitorizare, instrumente de testare
pentru diagnosticare medicală, instrumente
farmaceutice, instrumente manuale medicale,
măști și echipament pentru respirație
artificială, nebulizatoare, plasturi, electrozi, tifon,
comprese, geluri de uz medical, produse de
hărtie.

───────
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(210) M 2022 02525
(151) 08/04/2022
(732) SUPGUARD SPYAR S.R.L.,

STRADA GLORIEI NR. 3, JUD.
PRAHOVA, BUȘTENI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL , STR. 11 IUNIE
NR. 51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

SUPGUARD SPYAR

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.03; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 26.05.01; 26.05.18

clase:
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate
și control, servicii prestate de un agent
de securitate pentru protecția proprietății și
persoanelor, servicii prestate de un agent
de securitate pentru clădiri, supravegherea
alarmelor antiefracție, supraveghere cu circuit
închis, servicii prestate de paze de noapte,
servicii prestate de gardă de securitate, servicii
de securitate pentru clădiri, servicii de securitate
pentru evenimente publice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii de securitate pentru
protecția fizică a persoanelor, servicii de
securitate pentru protejarea proprietății, servicii
de securitate pentru protecția persoanelor,
servicii de supraveghere, servicii de securitate

pe bază de microcipuri pentru animale de
companie, servicii oferite de către agenții de
pază pentru magazine, servicii de securitate
fizică, servicii de pază pentru infrastructuri,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii de
pază contractuale, servicii de pază, servicii de
monitorizare electronică în scopuri de securitate,
servicii de monitorizare a alarmelor, servicii de
informare referitoare la siguranță, servicii de
inspecții de securitate pentru terți, monitorizarea
sistemelor de securitate, furnizarea servicii de
recunoaștere și de supraveghere, servicii de
marcare privind securitatea bunurilor, servicii
de marcare privind securitatea documentelor,
localizarea vehiculelor furate, furnizare de
informații despre servicii prestate de un agent
de securitate, evaluare a riscurilor în materie de
securitate, servicii de escortă personală (gardă
de corp), consultanță în materie de securitate
fizică, consultanță în materie de securitate,
administrarea riscurilor pentru sănătate și
siguranță, analiză criminalistică a materialelor
video de supraveghere pentru prevenirea fraudei
și a furturilor, servicii de consultanță cu privire la
prevenirea infracțiunilor, servicii de consultanță
în materie de prevenire a criminalității, servicii de
pază antiefracție, servicii de pază și protecție.

───────

(210) M 2022 02526
(151) 08/04/2022
(732) LARTA MANAGEMENT S.R.L.,

CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
221-225-227, COMPLEXUL
COMERCIAL PROSPER, SPAȚIUL
COMERCIAL NR. B 4.1B,
BIROUL B, ETAJ 4, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050735, ROMANIA

(540)

LARTA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(591) Culori revendicate: galben, verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 02528
(151) 08/04/2022
(732) RUBEXIM CONCEPT S.R.L., STR.

LAMAIULUI NR. 4, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS S.R.L., STR. ALEKSANDR
SERGHEEVICI PUSKIN NR. 8,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

RUBEXIM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă de uz cosmetic, uleiuri esențiale
și extracte aromatice, produse de toaletă de
uz cosmetic, odorizante de casă, preparate
pentru spălare, aer presurizat, în recipiente
pulverizatoare, pentru curățare și desprăfuire,
apă de javel, apă parfumată pentru lenjerie,
bețișoare parfumate pentru împrospătarea
aerului, burete impregnat cu săpun, parfumuri
pentru ceramică, parfumuri pentru carton,
parfumuri pentru automobile, lichide de curățare,
lichid de spălare, detergenți pentru spălarea
vaselor, preparate pentru îndepărtarea lacului,
preparate pentru îndepărtarea petelor de pe
articolele de menaj, produse pentru clătire,
produse de curățare sub formă de spray pentru
materiale textile, produse de curățare sub formă
de spume, produse de curățare de uz casnic,
săpun de uz casnic, produse pentru decolorare,
șervețele umede impregnate cu un produs de
curățat, săpun praf, sodă caustică, uleiuri de
curățare, uleiuri naturale de curățare, substanțe
parfumate din geraniol, sprayuri parfumate
pentru împrospătarea țesăturii, substanțe pentru
îndepărtarea petelor, articole de parfumerie
și odorizante, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, preparate pentru igiena orală,
adeziv pentru extensii de păr, adezivi pentru
uz cosmetic, balsam pentru cuticule, balsamuri,
altele decât cele de uz medicinal, ceruri de
masaj, produse cosmetice, cosmetice care
conțin acid hialuronic, cosmetice care conțin
cheratină, cosmetice care conțin panthenol,
cosmetice și produse de toaletă nemedicinale,
preparate pentru pedichiură, preparate igienice
ca articole de toaletă, preparate din aloe
vera pentru uz cosmetic, preparate emoliente
(cosmetice), piatră ponce, lumânări de masaj

de uz cosmetic, loțiuni parfumate (preparate
de toaletă), loțiuni pentru corp parfumate
(preparate de toaletă), lac de uz cosmetic,
henna (vopsea cosmetică), gel de aloe vera
de uz cosmetic, dischete demachiante din
vată, creme de masaj, nemedicinale, cretă
de uz cosmetic, preparate cosmetice pentru
îngrijirea corpului, preparate cosmetice care
ajută la slăbit, șervețele impregnate pentru
uz cosmetic, ulei de cocos de uz cosmetic,
ulei de ricin de uz cosmetic, trusă pentru
cosmetice, prosoape din hârtie pentru mâini,
impregnate cu produse cosmetice, produse
pentru îndepărtarea cuticulei, produse de
masaj, nemedicamentoase, produse cosmetice
sub formă de uleiuri, produse cosmetice
organice, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice colorate pentru copii, uleiuri și
loțiuni pentru masaj, uleiuri pentru toaleta
personală, unguente de uz cosmetic, apă
florală, aromatizanți (uleiuri esențiale), arome
alimentare preparate din uleiuri esențiale, uleiuri
esențiale de cedru, esențe și uleiuri eterice,
preparate pentru aromoterapie, produse de
parfumerie, uleiuri esențiale, uleiuri aromatice,
uleiuri de aromoterapie (de uz cosmetic),
uleiuri distilate pentru îngrijirea frumuseții,
uleiuri esențiale amestecate, uleiuri esențiale
aromatizate, uleiuri esențiale naturale, uleiuri
esențiale pentru calmarea nervilor, uleiuri
esențiale sub formă de emulsie, uleiuri
parfumate, apă de toaletă, apă de colonie,
apă de parfum, apă parfumată, aromatizanți
pentru parfumuri, creme parfumate, deodorante
de corp (parfumerie), extracte de parfum, loțiuni
și creme de corp parfumate, loțiuni bay rum
(cel mai des utilizate ca aftershave sau apă
de colonie, dar și ca deodorante, de-asemenea
utilizate ca ingrediente în fabricarea săpunului
de bărbierit), șervețele parfumate, sprayuri
pentru corp (nemedicinale), pulverizatoare
pentru corp, preparate parfumate, parfumuri
naturale, produse de parfumerie, uleiuri naturale
pentru parfumuri, farduri, deodorante de uz
uman şi veterinar și antiperspirante, preparate
pentru îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor,
preparate și tratamente pentru păr, săpunuri
și geluri, produse pentru epilare și bărbierit,
preparate pentru baie, apă micelară, colagen
hidrolizat de uz cosmetic, cosmetice de îngrijire
a frumuseții, cosmetice funcționale, creme bb
de înfrumusețare, coloranți cosmetici, creme
și loțiuni cosmetice, parfumuri, lemn parfumat,
săculețe parfumate, săpunuri parfumate,
conuri parfumate, parfumuri solide, bețișoare
parfumate, potpuriuri parfumate, pudră de talc
parfumată, pietre parfumate din ceramică,
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substanțe aromatizante pentru parfumuri, spray
parfumat pentru casă, extracte de flori
(parfumerie), preparate pentru parfumarea
camerei, lotiuni parfumate pentru corp, sfere
parfumate (substanțe aromatice), săruri de
baie parfumate, conuri de pin parfumate,
odorizanți de cameră, produse de parfumare
pentru cameră, preparate pentru curățarea
și lustruirea pielii și încălțămintei, difuzoare
cu fitil pentru parfumarea camerei, preparate
odorizante pentru împrospătarea aerului,
preparate pentru împrospătarea covoarelor
și mochetelor, produse pentru îndepărtarea
mirosului de animale, rezerve cu parfumuri
pentru dozatoare non-electrice de parfum de
cameră, rezerve pentru dozatoare electrice de
parfum de cameră, fond de ten, ojă creion, ojă de
unghii, lac de unghii, abțibilduri pentru decorarea
unghiilor, adezivi pentru fixarea genelor false,
aerosoli pentru improspatarea si curatarea
pielii, alifii, unguente (nemedicinale), produse
astringente de uz cosmetic, balsamuri de
buze, bază de machiaj, concentrate hidratante
(produse cosmetice), comprese pentru ochi
de uz cosmetic, cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, bază pentru unghii (cosmetice),
cremă pentru ochi, cremă pentru unghii,
cremă de noapte, creme cu protecție solară,
creme antirid, creme anticelulitice, creme anti-
îmbătrânire, cosmetice pentru unghii, creme,
loțiuni și geluri hidratante, dizolvanți pentru lac
de unghii (produse cosmetice), creme tonifiante
(produse cosmetice), creme tip cold cream de uz
cosmetic, creme pentru îngrijirea pielii (produse
cosmetice), creme pentru pistrui, creme pentru
demachiere, creme pentru corp parfumate, gene
false, granule pentru curățarea feței, geluri
pentru întârzierea îmbătrânirii, gel pentru unghii,
geluri de curățare, gel exfoliant, foițe de pudră
pentru față, emolienți pentru ten, emulsii de corp,
hârtie abrazivă pentru unghii, lapte hidratant,
lapte de corp, lac de unghii de uz cosmetic,
intăritor pentru unghii, loțiuni după plajă, nămol
cosmetic de corp, măști hidratante, măști de
frumusețe, măști de curățare, produse cosmetice
hidratante, preparate pentru repararea unghiilor,
produse de curățat, cosmetice, pentru ten
acneic, produse exfoliante, săruri de baie, ser
anti-îmbătrânire, pudră de toaletă, pudră de
talc pentru corp, produse pentru tonifierea pielii,
ser calmant pentru piele, uleiuri bronzante,
spume de curățare, sprâncene false, balsam
de păr, balsam pentru barbă, ceară pentru păr,
decoloranți pentru păr, cremă pentru fixarea
coafurii, creme pentru îngrijirea părului, măști
pentru păr, loțiuni capilare, geluri pentru fixarea
coafurii, fixative de păr, vopsele pentru păr,

preparate pentru nuanțarea părului, pomade
de păr pentru bărbați, șampoane uscate,
șampoane, pudra de par, ulei de păr, ulei
pentru barbă, tratamente pentru păr, ser de
păr, rimel, geluri pentru duș, produse de
curățare pentru mâini, săpun lichid, șampoane
pentru corp, săpun pentru utilizare fără apă.,
parfumuri lichide, parfumuri pentru corp, baze
pentru parfumuri de flori, parfumuri de camera
sub formă de spray, apă de lavandă, agenți
caustici pentru curățare, agenți de decapare
pentru vopsea, agenți de deparafinare pentru
curațare, agenți de uscare pentru mașini
de spălat vase, agenți pentru îndepărtarea
petelor, amoniac pentru curățenie, amidon
pentru curățare, batiste impregnate cu produse
pentru curățarea ochelarilor de vedere, ceară
antiderapantă pentru dușumele, ceară pentru
lustruit, ceruri de parchet și mobilă, compoziții
pentru curățarea geamurilor, compoziții de
curățare pentru toalete, cârpe impregnate pentru
lustruit, decapanți, degresanți pentru curățare,
compoziții pentru tratarea pardoselilor, creme de
lustruit, detartranți de uz casnic, detergenți alţii
decât cu utilizare în procesele de fabricarre şi în
scopuri medicale, lichide degresante, preparate
detartrante de uz casnic, preparate degresante
de uz casnic, preparate pentru înălbire de
uz casnic, prduse cosmetice, săpunuri, săpun
industrial, săpun detergent, înălbitor pentru
rufe, detartranți praf folosiți pentru mașina de
spălat, tablete pentru mașini de spălat vase,
spray-uri de curățare, spray-uri de degresare,
substanțe degresante, solvenți de degresare,
alții decât cei folosiți în procesele de fabricație,
produse pentru îndepărtarea mucegaiului,
produse pentru îndepărtarea calcarului, produse
pentru desfundarea țevilor de scurgere,
produse pentru lustruirea mobilei, solvenți
pentru îndepărtarea vopselelor, substanțe pentru
curățarea mochetelor, substanțe de curățare
pentru uz casnic, produse pentru spălare,
șampon de covoare, șervețele pentru șters
ochelarii impregnate cu detergent, produse
pentru îndepărtarea ruginii, produse pentru
îndepărtarea cerii, produse pentru îndepărtarea
vopselei, produse pentru îndepărtarea petelor
provocate de animalele de companie,
produse pentru curățarea geamurilor (de
lustruire), produse pentru intensificarea acțiunii
detergenților, produse de spălat legume și
fructe, produse de lustruit pentru chitare,
produse de lustruit metalul, produse decolorante,
produse pentru curățarea litierelor, produse
pentru curățarea și luciul frunzelor plantelor,
produse de curățare pentru vehicule, ceară de
carnauba pentru industria automobilelor, ceară
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auto, detergenți pentru curățarea automobilelor,
lichide pentru spălarea parbrizelor, produse
pentru lustruirea automobilelor, soluții de
ștergere, întreținere și curățare a mașinilor,
produse pentru lustruirea anvelopelor de
vehicule, produse pentru curățarea dinților și ape
de gură, paste de dinți, geluri de baie și duș,
nu de uz medical, produse pentru îndepărtarea
ojelor de unghii, ojă de unghii.
4. Combustibili și materiale pentru iluminat,
compoziții pentru controlul prafului, energie
electrică, lubrifianți și unsori industriale,
ceară și lichide, produse pentru absorbția,
umezirea și compactarea prafului, aditivi
non-chimici pentru combustibili, ceară de
albine, combustibili pe bază de alcool, alcool
metilic, amestecuri de combustibili, antracit,
aprinzătoare pentru foc, aprinzătoare lichide
pentru grătar, aprinzătoare pentru grătare,
brichete de cărbune, brichete (combustibil),
benzină (combustibil), cărbune pentru narghilea,
cărbune (combustibil), carburanți, butan folosit
la iluminat, cocs, ceară pentru iluminat, ceară
(materie primă), cartușe de gaz, carburanți
pentru vehicule cu motor, combustibili fără
fum, combustibili, gaz aerian, gaz butan utilizat
drept combustibil, gaz butan folosit drept
combustibil pentru uz casnic, dioxid de carbon
pentru aprindere, emulsii bituminoase pentru
combustibil, eter de petrol, compuși care nu
scot fum pentru utilizare drept combustibili, gaz
natural, gaz de șist, gaz propan, gaz îmbuteliat,
huilă, gazolină, hârtie pentru iluminat, lignit,
lemn, iască, ligroină, lemn destinat utilizării drept
combustibil, lumânări și fitiluri pentru iluminat,
produse combustibile, petrol lampant, parafină,
produse pe bază de cărbune utilizate drept
combustibil, uleiuri combustibile, seu pentru
iluminat, spirt denaturat, solvenți nafta utilizați
ca acceleratori, turbă (combustibil), ulei de
lampă cu agent insectifug, uleiuri pentru iluminat,
uleiuri minerale pentru motor, energie electrică
din surse regenerabile, energie electrică din
surse neregenerabile, aditivi (nechimici) pentru
fluide hidraulice, aditivi concentrați (nechimici)
pentru lubrifianți, aditivi nechimici pentru uleiuri
de motor, aditivi nechimici pentru uleiuri de
cutii de viteze, aditivi nechimici pentru uleiuri
de transmisie, aditivi nechimici pentru unsori,
ceară pentru schiuri, ceară pentru plăci de
surf, ceară pentru fabricarea de lumânări,
ceară pentru curele, ceară de albine pentru
utilizare în fabricarea unguentelor, unsoare
pentru arme, agenți de lubrifiere sub formă de
pudră de talc, agenți de lubrifiere sub formă
de pulbere de grafit, ceară vegetală, ceruri
de uz industrial, ceară pentru skateboarduri,

ceară pentru snowboarduri, ceară utilizată ca
înveliș pentru materiale de ambalare de produse
alimentare, lichide de tăiere, lanolină pentru
fabricarea cosmeticelor și pomezilor, lubrifianți,
lubrifianți pentru automobile, lubrifianți pentru
mașini industriale, lubrifianți pentru mașini-
unelte, lubrifianți pentru motoarele vehiculelor,
seu, stearină, ulei de ricin de uz tehnic, preparate
pentru detașarea componentelor din metal
ruginite, preparate pentru lubrifierea îmbinărilor,
preparate pentru reducerea frecării prin glisare
între două suprafețe, ulei pentru încălțăminte,
ulei pentru țevi de armă, ulei de soia de uz
industrial, ulei de susan de uz industrial, uleiuri
de gresare, uleiuri de amortizare, uleiuri animale
de uz industrial, uleiuri de impregnare, uleiuri de
gresare (lubrifianți industriali), uleiuri de turnare,
uleiuri de măsline de uz industrial, uleiuri de
nucă de uz industrial, uleiuri de pește de uz
industrial, uleiuri de in pentru vopsele, uleiuri
de impregnare pentru combaterea coroziunii,
uleiuri izolante, uleiuri grele, uleiuri pentru
motoare, uleiuri pentru lanțuri, uleiuri pentru
călirea metalelor, uleiuri pentru angrenaje,
uleiuri minerale, uleiuri lubrifiante sintetice,
uleiuri pentru conservarea zidăriei și pieilor,
uleiuri sintetice, uleiuri și gresanți de lubrifiere,
unsori cu utilizări tehnice, uleiuri tehnice
pentru prelucrarea metalelor, unsori pentru
mașini, lubrifianți pentru gresarea vehiculelor,
produse pentru îndepărtarea prafului, substanțe
pentru utilizare la absorbția prafului, produse
pentru umezirea prafului, preparate pentru
absorbția prafului, aranjamente din lumânări,
bețișoare pentru aprinderea lumânărilor, candele
(lumânări), ceară parfumată pentru topit,
elemente decorative pentru iluminarea pomului
de crăciun (lumânări), produse de topit din
ceară parfumată, torțe pentru grădină, lumânări
parfumate, lumânări cu aromă de mosc,
lumânări parfumate pentru aromaterapie, lumini
de crăciun (lumânări), lumânări pentru ocazii
speciale, lumânări pentru absorbirea fumului,
lumânări cu repelent pentru insecte, ceară de
carnauba, ceară de albine folosită la fabricarea
produselor cosmetice.
5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, produse și articole pentru
distrugerea dăunătorilor, suplimente alimentare
si preparate dietetice, preparate și articole
dentare, produse și articole pentru igienă, adezivi
de uz dentar, abrazivi de uz dentar, agenți de
sigilare de uz dentar, ceară dentară, apă de
gură pentru uz medical, ape de gură antiseptice,
cimenturi dentare, gaze de uz stomatologic,
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materiale de fixare a danturii, rășini dentare,
sprayuri de gură pentru uz medical, produse
medicinale pentru îngrijirea gurii, preparate
farmaceutice pentru uz stomatologic, pastă de
dinți medicamentoasă, dezinfectante, șervețele
dezinfectante, săpunuri dezinfectante, geluri
dezinfectante antibacteriene cu alcool, produse
dezinfectante pentru spălarea mâinilor, adezivi
chirurgicali, ape termale, anticoncepționale
(produse chimice), alcool medicinal, apă
oxigenată de uz medical, ape minerale
pentru uz medicinal, balsamuri pentru fundul
bebelușului, de uz medical, capsule pentru
medicamente, cristale de uz terapeutic, colagen
de uz medical, gumă de mestecat pentru
împrospătarea respirației de uz medicinal, geluri
de masaj de uz medical, medicamente pentru
animale, lumânări pentru masaj de uz terapeutic,
loțiuni de uz veterinar, loțiuni medicinale după-
ras, picături de ochi, pansamente, bandaje
și plasturi medicali, organe vii și șervețele
pentru uz chirurgical, preparate medicale,
produse rehidratante, preparate și materiale
de diagnostic, șampoane medicinale, remedii
naturale și farmaceutice, țigarete fără tutun, de
uz medical, suplimente alimentare antibiotice
pentru animale, stickuri contra durerilor de cap,
truse de prim ajutor de uz casnic, alimente pentru
bebeluși, alimente dietetice de uz medical,
alimente pentru diabetici, antioxidanți, amestec
de băuturi nutritive pentru înlocuirea unei
mese, alimente pentru sugari, ceai medicinal,
ceaiuri de slăbit de uz medical, băuturi pe
bază de vitamine, fibre dietetice, picături cu
vitamine, mentă de uz farmaceutic, plasturi
cu suplimente de vitamine, poțiuni medicinale,
pâine cu conținut scăzut de sare de uz medical,
preparate multivitaminice, substanțe dietetice
pentru bebeluși, preparate pentru suprimarea
apetitului, preparate pentru stimularea apetitului,
suplimente alimentare pentru animale, vitamine
și preparate cu vitamine, suplimente
nutritive, articole absorbante pentru igiena
personală, dezinfectanți și antiseptice, săpunuri
și detergenți medicinali și dezinfectanți,
șampoane uscate medicinale, preparate
pentru igienizarea aerului, truse portabile de
medicamente, algicide, acaricide, bețișoare
anti-țânțari, bețișoare fumigante, fungicide,
erbicide, hârtie cu insecticid contra moliilor,
preparate antiparazitare pentru animale de
companie, prafuri antipurici pentru animale,
otrăvuri, preparate chimice pentru distrugerea
dăunătorilor, preparate împotriva păduchilor,
substanțe antimucegai, spirale antițânțari,
zgărzi antiparazitare pentru animale, geluri
antibacteriene.

7. Echipament pentru mișcare și manevrare
(mașini), echipament pentru agricultură,
terasament, construcții, extracția petrolului și
gazului și pentru minerit (mașini), echipament
pentru măturare, curățare și spălare (mașini),
generatoare de electricitate, mașini de
distribuire, mașini și mașini-unelte de urgență
și salvare, mașini și mașini-unelte pentru
tratarea materialelor și pentru fabricare,
pompe, compresoare și suflante, generatoare
de curent, roboți industriali, foarfecă de
descarcerare (foarfece de salvare electrice),
roboți de uz industrial, roboți folosiți în
industrie, buldozere, accesorii pentru buldozere,
accesorii pentru excavatoare, aparate de
ascuțit burghie de foraj minier, aparate pentru
sortarea pământului (mașini), aparate pentru
împrăștierea pământului (mașini), ciocane de
forjă cu arc, burghie pentru bormașină, burghie
pentru industria mineritului, clești cu prize
multiple (mașini), excavatoare, echipamente de
forare în pământ (mașini), dispozitive pentru
săparea și deplasarea pământului (mașini),
dispozitive de tăiat șanțuri, cupe de buldozer,
foarfece pneumatice, mașini de dragaj, mașini de
cosit (electrice), mașini de perforat roci, mașini
de forat puțuri, lopeți mecanice (instrumente),
instrumente de foraj (mașini), mașini de
prelucrare a mineralelor, mașini de îndreptat,
mașini de săpat, mașini vibratoare, mașini
pentru tăierea pietrelor, mașini pulverizatoare
de beton, mașini pentru săparea șanțurilor,
mașini și aparate agricole, de grădinărit și
silvice, unelte de tăiat pentru foraj ascendent,
accesorii pentru mașini de tuns gazonul,
aeratoare, aparate de muls, aparate de tuns
iarba pentru grădină, aparate electrice de
tuns iarba, capete pentru recoltare, batoze,
aparate reîncărcabile pentru tunderea gardului
viu, aspirator cu tocător pentru curățarea
resturilor de gunoaie, cilindri de pulverizare
sub formă de instrumente horticole, cultivatoare
(mașini), cuțite de cositoare, coase (mașini),
coase electrice pentru grădină, combine,
cultivatoare (unelte electrice pentru gazon și
grădină), cultivatoare electrice, dispozitive de
stropit (mașini), dispozitive de tăiat crengi
(acționate electric), dispozitive de tuns (acționate
electric) pentru animale, dispozitive electrice de
tăiat gardul viu, dispozitive pentru grădinărit
(electrice), freze de grădină, grape, mașini
pentru tuns gazon-ul, foarfece electrice pentru
tunderea gardului viu, instrumente agricole,
altele decât cele acționate manual, incubatoare
pentru ouă, lance de stropit sub formă de
instrumente agricole, mașini de cultivat, utilaje
agricole, unelte de curățat gazonul (mașini),
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mașini de tuns animale, aparate de ridicare și
de înălțare, elevatoare și scări rulante, mașini
de împachetat, mașini de ambalat sau de
împachetat, mașini de sortare, altele decât cele
pentru bani, mașini de încărcare, mecanisme
de deschidere și închidere, transportoare și
benzi rulante, accesorii pentru aspiratoare
de praf, pentru pulverizare de parfumuri și
dezinfectante, respectiv: cabluri de comandă
pentru mașini, motoare, mecanisme de comandă
pentru mașini, motoare, elemente de comandă
hidraulice pentru mașini, motoare, elemente de
comandă pneumatice pentru mașini, motoare,
roți și șenile pentru mașini, capete de tăiere
pentru mașini de tuns iarba, bobine cu arc
pentru mașini de tuns peluze și grădini,
pompe hidraulice cu servocontrol, duze de
aspirație pentru aspiratoare, duze de pulverizare
atașabile la mașini de spălare cu presiune,
filtre și pungi de praf pentru aspiratoare,
lance de stropit care se atașează la mașini
de spălat cu presiune pentru curățare, perii
pentru aspiratoare, furtunuri pentru aspiratoare,
accesorii pentru aspiratoare pentru diseminarea
parfumurilor și dezinfectanților, aparate de
curățat cu aburi, aparate automate de curățare a
piscinelor, aparate de lustruit pentru întreținerea
podelelor, aparate de măturare automate pentru
bazine de înot, aparate de uscat rufe fără
încălzire, aparate electrice de bătut covoare,
aparate electrice pentru șamponarea covoarelor,
aspiratoare, aspiratoare automate, aspiratoare
comerciale și industriale, aspiratoare pentru
automobile, aparate de curățat cu presiune
mare, centrifuge (mașini), aspiratoare uscate și
cu apă, coșuri pentru ustensile pentru mașinile
de spălat vase, mașini și aparate electrice
pentru ceruit, coșuri pentru mașini de spălat
vase sub formă de piese pentru mașini de
spălat vase, degresoare, curățitoare electrice cu
înaltă presiune, discuri de lustruire folosite cu
șlefuitoare electrice pentru pardoseli, dispozitive
automate pentru curățarea podelelor, dispozitive
electrice de lustruit încălțăminte, distribuitoare
de detergent lichid, echipament electric de
curățare a geamurilor, filtre și pungi de praf
pentru aspiratoare, mașini de călcat și prese de
rufe, instalații de spălat vehicule, instrumente
de curățare cu ultrasunete, pentru bijuterii,
instrumente de curățare cu ultrasunete, de
uz industrial, mașini combinate de spălare și
periere, mașini cu abraziune pentru curățare,
mașini de aspirare de uz casnic, acumulatoare
hidraulice (componente ale maşinilor), ambreiaje
pentru mașini, alternatoare auto, alimentatoare
pentru carburatoare, angrenaje pentru mașini,
ansambluri pompă-motor, arbori de mașini,

arbori cu camă pentru motoare, apărătoare
de mașini, arbori cu came, arbori cardanici,
arbori pentru mașini, bujii, cablaj aprindere bujii,
carburatoare, carcase pentru mașini industriale,
chiulase de motor, cilindri compresori (piese
de mașini), cilindri de motoare, compresor
de supraalimentare, cuplaje cardanice, cuplaje
de siguranță pentru mașini, cuplaje (părți de
motoare), curele de transmisie, demaroare,
dispozitive de acționare pentru mașini,
dispozitive de acționare pentru mecanisme,
dispozitive de injecție diesel, motoare electrice,
altele decât cele pentru vehicule terestre,
elemente de comandă pneumatice pentru
mașini, filtre de combustibil, filtre de ulei
pentru motoare și elemente de propulsie,
frâne electrice pentru mașini, frâne cu saboți
(organe de mașină care nu sunt pentru vehicule
terestre), filtre ca piese pentru mașini, furtunuri
(metalice) folosite la sistemele hidraulice
ale mașinilor, lagăre (fusuri, componente
ale maşinilor, garnituri de frână (piese
pentru mașini), garnituri de chiulasă, îmbinări
articulate, motoare hidraulice, garnituri metalice
pentru motoarele vehiculelor, ventilatoare pentru
motoare, turbine de alimentare pentru mașini,
turbine de supraalimentare pentru motoare,
turbine hidraulice, vilbrochenuri, mașini de
construcție, mașini și aparate pentru tăiere,
forare, șlefuire, ascuțire și tratare a suprafețelor,
mori și mașini de râșnit, mașini, mașini-unelte
și scule și aparate acționate electric pentru fixat
și asamblat, mașini și dispozitive de lipit și
sudură, mașini pentru producerea și procesarea
materialelor, mașini de filtrat, separatoare și
centrifuge, mașini pentru placare, injectoare
pentru motoare, motoare de mașini, rulmenți
pentru motoare, roți și șenile pentru mașini,
pompe de apă, mașini pentru curățenie și
curățare în exterior., ciocane rotopercutoare
electrice, ferăstraie (maşini), suflante pentru
comprimarea, evacuarea și transportul gazelor,
supape pentru evacuarea gazelor de ardere
(piese pentru mașini), robinete pentru mașini,
mașini de tocat carne, mașini de tocat furaje,
tocătoare de lemn (mașini), tocătoare de
hârtie (mașini), tobe de eșapament pentru
motoare, motocoase electrice, monturi pentru
rulmenți, carcase de rulmenți, rulmenți cu
ace, rulmenți cu bile, inserții pentru rulmenți,
vibratoare de beton, mașini de șlefuit, polizoare
(mașini), perii disc cu sârmă pentru polizoare
electrice, discuri abrazive pentru polizoare
mecanice, discuri cu lamele pentru polizoare
electrice, rindele electrice, freze, macarale,
sfredele pentru macarale, mașini de găurit
și sfredele, mecanisme de tăiat (mașini),
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electrice de mână, ciocane rotopercutoare
electrice.
8. Arme ascuțite și contondente, instrumente
manuale de urgență și salvare, instrumente
pentru igienă și frumusețe pentru oameni și
animale, acționate manual, tacâmuri, cuțite de
bucătărie și ustensile de tăiat de bucătărie,
unelte manuale și instrumente pentru tratarea
materialelor și pentru construcție, reparație
și întreținere, unelte pentru ridicat (cricuri),
instrumente pentru menținerea focului, unelte
pentru agricultură, grădinărit și peisagistică,
unelte manuale pentru construcție, reparație
și întreținere, instrumente pentru menținerea
focului, acţionate manual, ciocane, ciocane
de lemn și baroase (unelte de mână),
instrumente de fixare și îmbinare, acţionate
manual, unelte manuale pentru tăiere, găurire,
șlefuire, ascuțire și tratarea suprafeței., lame de
ferăstraie, suporturi pentru ferăstraie, rindele,
freze (scule), mașini de tăiat, diamant de
tăiat sticlă, atomizoare acționate manual, de
uz industrial sau comercial, aparate pentru
aranjarea părului, aparate manuale pentru
ondularea părului, fiare de ondulat, ondulatoare
de păr electrice, trimmere neelectrice de tuns
sprâncene, împletitoare de păr electrice, ace
pentru găurirea urechilor, accesorii de pedichiură
(instrumente manuale), aparate electrice de
coafare, clești pentru întors genele, dispozitive
electrice de curbat gene, fiare de călcat, cuțite
de potcovărie, pensete, foarfece, instrumente
pentru tunderea și îndepărtarea părului, aparate
de tuns animale, agrafe pentru mașina de tuns
părul pentru bebeluși, aparate de epilat, aparate
de ras, aparate de tuns părul, non-electrice,
aparate electrice de tuns barba, aparate electrice
de tuns părul din nas, aparate electrice de tuns
părul din urechi, aparate electrice pentru tuns
(instrumente manuale), aparate electrice pentru
tuns părul, aparate pentru epilat prin electroliză,
aparate pentru epilat, electrice sau neelectrice,
aparate neelectrice de tuns barba, mașini de
tuns electrice, lame de ras, aparate pentru tuns si
aranjat barba și mustața, pieptene pentru contur
barbă, pensete pentru îndepărtarea părului,
aparate de bărbierit, aparate de bărbierit cu
vibrații, aparate de ras de unică folosință,
aparate de ras electrice, brice (de bărbierit),
casete cu lame pentru aparate de ras, cutii
adaptate pentru lame de ras, distribuitoare
de lame pentru aparate de ras, dispozitive
pentru distribuirea lamelor de ras, tocuri pentru
aparate de ras, truse de bărbierit, ondulatoare
pentru gene, unelte de mână pentru exfolierea
pielii, unelte de mână folosite la eliminarea
pielii întărite, separatoare de gene, răzuitoare

mașini pentru vopsit, pistoale pentru vopsit,
mașini de lipit, pistoale de lipit electrice,
motoprășitoare (mașini), atomizoare sub formă
de piese pentru mașinile de stropit culturile
agricole, suflante industriale, suflante de aer,
saci pentru aspiratoare, perii pentru aspiratoare,
mașini (industriale) pentru felierea alimentelor,
aparate (electrice, de bucătărie) pentru felierea
alimentelor, dispozitive de zdrobit de bucătărie,
electrice, compresoare, lagăre (componente
ale maşinilor), variatoare de viteză pentru
mașini, variatoare de cuplu hidraulice (organe
de mașină nedestinate vehiculelor terestre),
mașini de curățat materiale textile, mașini
de spălat, uscătoare centrifugale (mașini),
uscătoare rotative (mașini), roboți pentru
curățenie, mături electrice, mopuri electrice cu
aburi, mașini pentru spălat ustensile, mașini
pentru spălarea geamurilor, role din materiale
nețesute care constituie piese de mașini folosite
la lustruire, roți din materiale nețesute care
constituie piese de mașini folosite la degresare,
mașini pentru curățenie și curățare în exterior,
mașini electrice pentru spălarea alimentelor,
mașini de uscat gogoși de mătase, mașini
de spălat vehicule, mașini de spălat cu
presiune, automate (distribuitoare automate),
distribuitoare de săpun, mașini de pulverizat,
ciocane pneumatice, deschizătoare electrice de
conserve, dispozitive de tensionare cu clichet
(mașini), malaxoare, mașină de suflat, mașini
de cusut pentru textile și piele, mașini de făcut
chei, mașini pentru ascuțire și realizat matrițe,
mașini pentru fabricarea ambalajelor, mașini
pentru gestionarea și reciclarea deșeurilor,
mașini pentru fabricarea pungilor, mașini pentru
fabricarea sacilor, mașini pentru fabricarea
funiilor de paie, mașini pentru fabricarea de
chibrituri, mașini pentru fabricarea de ace,
mașini pentru fabricarea semiconductoarelor,
mașini pentru fabricarea uneltelor, mașini pentru
fabricarea țigărilor, mașini pentru impregnare,
mașini pentru imprimarea și legarea cărților,
mașini și aparate de procesat și preparat
alimente și băuturi, mașini-unelte, prese
de asamblaj, pistoale de etanșat electrice,
scule electrice, roboți pentru mașini-unelte,
scule pneumatice portabile, scule modulare
(instrumente), scule manuale acționate în
alt mod decât manual, scule de mână
pneumatice, scule de mână electrice, unelte cu
acționare electrică, unelte acționate mecanic,
storcătoare industriale, tocătoare (mașini), șerpi
electrici pentru desfundarea conductelor, unelte
acționate cu motor, aparate de vulcanizare,
bormașini cu suport, bormașini robotizate
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de tapete, pulverizatoare manuale cu pompă,
pensete pentru gene artificiale, ustensile pentru
manechiură și pedichiură, ustensile pentru arta
corporală, accesorii pentru manichiură, clești de
unghii, freză electrică pentru unghii, instrumentar
de pedichiură, truse de manichiură, pile
electrice de unghii, pile de unghii, instrumente
pentru îndepărtarea cuticulelor, unghiere, truse
de pedichiură, aparate de curățat legume,
acționate manual, aparate de feliat legume,
argintărie (cuțite, furculițe și linguri), cutii pentru
tacâmuri, cuțite de bucătărie, cuțite, furculițe
și linguri, cuțite de masă, decojitoare de
legume, non-electrice, deschizătoare neelectrice
de conserve, deschizătoare de stridii, dispozitive
de curățat boabele de porumb, acționate manual,
dispozitive de curățat cartofi (instrumente
manuale), dispozitive pentru tăiat pizza,
feliatoare, acționate manual, dispozitive pentru
tăiat pastele (acționate manual), dispozitive de
curățat cartofi (cuțite), dispozitive de tăiat pizza,
neelectrice, dispozitive neelectrice de feliat
alimente, foarfece de bucătărie, feliatoare de
legume, instrumente pentru scoaterea solzilor de
pește, instrumente pentru extragerea cotoarelor
de măr, instrumente pentru decojirea fructelor,
non-electrice, instrumente de decorticat creveți,
gheare pentru carne, furculițe și linguri,
mânere pentru cuțite, lingurițe ca suvenire de
colecție, linguri, furculițe și cuțite de masă
pentru bebeluși, seturi de tacâmuri, răzători
de bucătărie, răzuitoare (cuțite), nivelatoare
pentru torturi, tacâmuri biodegradabile, tăietoare
de fructe, ustensile de mână pentru curățat
ananasul, tăietoare pentru cartofi prăjiți,
tocătoare de carne (unelte manuale), tacâmuri
speciale pentru bebeluși, tacâmuri și veselă
de unică folosință, din plastic, amestecătoare
(unelte manuale), aparate de sudură non-
electrice, bricege multifuncționale, centuri pentru
unelte, buzunare pentru unelte pentru a fi
atașate la centuri pentru unelte, chei pentru
crampoane pentru încălțămintea de golf, ciocane
de spart gheața, alonje pentru scule de mână,
dălți pentru sculptori, cuțitoaie de potcovar,
cuțite pentru scufundări, cuțite pentru bricolaj,
cuțite, colectoare de monede, cuie (clești de
scos -), clichete (unelte), foarfece de buzunar,
extractoare de cuie, despicătoare de bușteni
(unelte acționate manual), deschizătoare de
conserve acționate manual, fiare de gofrat,
hurci pentru spălarea aurului, macete, lopeți
pentru zăpadă, linguri pentru saună, instrumente
de tranșat, instrumente pentru sacrificarea și
tranșarea animalelor, mașini de tuns (manuale),
mașini de tăiat și fațetat, mojare și pisăloage,
pompe de mână, scule de mână pentru

perforare, acționate manual, altele decât cele
de birou, raclete pentru schiuri, pulverizatoare
(unelte acționate manual), pompe pentru
lichide (acționate manual), răngi de scos cuie
(unelte manuale), ciocane, ciocane de lemn
și baroase, clești patent, clești, cleme de
prindere (scule manuale), cuțite demontabile
(componente unelte de mână), fiare de marcare,
echere culisabile (unelte acționate manual),
dispozitive de îndreptare a firelor (unelte
acționate manual), dispozitive de curbat țevi
(unelte acționate manual), menghine, leviere,
instrumente pentru finisarea pereților din rigips,
instrumente de fixare și îmbinare, pene de
fixare, perii de sârmă (unelte acționate manual),
mojare pentru pisat, mistrii pentru îmbinări,
mistrii pentru zidărie, oale de turnătorie, patrițe
de numerotare, mojare pentru pisat (unelte
manuale), piese de nivelare pentru unelte
acționate manual, răngi, raclete pentru pardoseli
și ferestre, pompe de gresat, punctatoare de
centrare (portabile), pistoale de călăfătuire,
sule, tije pentru cabluri, unelte de lustruit,
scule rotative (unelte acționate manual), șerpi
pentru desfundat țevi, acționați manual, unelte,
acționate manual, pentru repararea vehiculelor,
unelte de mână pentru nivelarea cimentului,
sfoară pentru construcții, separatoare de flanșă
(unelte manuale) pentru separarea flanșelor,
unelte manuale pentru tăiere, găurire, șlefuire,
ascuțire și tratarea suprafeței, unelte de piuare
(manuale), unelte manuale pentru demontarea
anvelopelor, vârfuri de unelte rotative (unelte
acționate manual), cazmale, coase acționate
manual, dispozitive de tăiat garduri vii (unelte
acționate manual), foarfece de grădină, greble,
furci de fân, furci agricole (unelte manuale), furci
de grădină, grape acționate manual, instrumente
de defrișare fiind scule de mână, lopeți, lopățele
de grădina, instrumente pentru tăierea ghearelor
la păsările de curte (instrumente acționate
manual), instrumente pentru mânarea vitelor,
acționate manual, mașini de pulverizare (unelte
acționate manual) folosite în grădină pentru
pulverizarea insecticidelor, mașini de tuns gazon
(instrumente manuale), mașini de tăiat garduri
vii (unelte acționate manual), pulverizatoare
agricole (acționate manual), prășitori manuale,
mistrii, târnăcoape, săpăligi, unelte de tăiat
buruieni acționate manual, unelte de scos
buruieni acționate manual, unelte pentru altoit
(unelte manuale), unelte, acționate manual,
pentru silvicultură, târnacop, cricuri tip crocodil
pentru vehicule (acționate manual), elevatoare,
acționate manual, pentru motociclete, suporturi
pentru cricuri de mână, cricuri de mână,
harpoane pentru pescuit.
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9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
electrice științifice și de laborator pentru
tratament, dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție, dispozitive pentru
navigare, ghidare, urmărire, direcționare și
creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
echipament pentru scufundări, magneti,
materiale înregistrate, aparate și instrumente
pentru acumularea și stocarea curentului
electric, aparate și instrumente pentru comanda
curentului electric, componente electrice și
electronice, aparate de înregistrare de date,
aparate și instrumente pentru controlul
vitezei vehiculelor, dispozitive de testare și
controlul calității, dispozitive de măsurare,
dispozitive de control și regulatoare, aparate
de semnalizare, alarme și echipamente
de avertizare, echipament și îmbrăcăminte
reflectorizante pentru prevenirea accidentelor,
dispozitive de control al accesului, camere
retrovizoare pentru vehicule, conuri de trafic,
detectoare de fum, echipamente de protecție
și siguranță, accesorii de protecție termică
(îmbrăcăminte) împotriva accidentelor sau
vătămărilor, articole de îmbrăcăminte de piele
pentru protecție împotriva accidentelor sau
a vătămărilor, articole de îmbrăcăminte de
protecție și armură pentru corp, articole
de îmbrăcăminte pentru protecția împotriva
leziunilor, articole de îmbrăcăminte izolante
pentru protecție împotriva accidentelor sau
vătămărilor, benzi reflectorizante pentru purtat,
cagule ignifuge, cagule de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, articole de
îmbrăcăminte pentru motocicliști de protecție
împotriva accidentelor sau rănirilor, articole de
siguranță pentru cap, articole de protecție pentru
cap, articole de îmbrăcăminte rezistente la foc,
cizme (încălțăminte de protecție), dispozitive de
protecție, de uz personal, împotriva accidentelor,
filtre pentru măști respiratorii, încălțăminte de
protecție împotriva accidentelor și a rănilor,
incaltaminte impotriva accidentelor, mănuși
de protecție împotriva accidentelor, măști de
protecție, plase de siguranță, protecția capului,
protecția ochilor, panouri solare, blocuri de
alimentare cu energie electrică, bănci de
încărcare, cabluri prelungitoare, prelungitoare cu
prize multiple, cabluri electrice, cabluri adaptoare
(electrice), echipamente de comunicare, senzori,

detectoare și intrumente de monitorizare,
stații de alimentare pentru vehicule electrice,
adaptoare de curent alternativ, adaptoare pentru
cabluri, antene și componente, cabluri și fire
electrice, circuite electrice și circuite imprimate,
unități de memorie electronice, tablouri electrice
de distribuție., cântare electrice, software
pentru diagnoză și depanare, aparate pentru
diagnoza instalațiilor de energie electrică, testere
pentru baterii, prese de lipit filme, variatoare
electronice de viteză, regulatoare (variatoare)
electrice de lumină, materiale înregistrate
descărcabile, aparate biometrice de identificare,
analizoare de imagine, analizoare de
luminescență, aparate de înregistrare, aparate
pentru înregistrarea temperaturii, aparate
electronice pentru înregistrarea vitezei, aparate
pentru înregistrarea timpului, înregistratoare
de date, cabluri telefonice, tablete, agende
electronice, amplificatoare de semnal, aparate
pentru recunoașterea vorbirii, aparate pentru
codificarea datelor, aparate de control multiport,
huse pentru tablete, cabluri usb, cabluri
usb luminoase, încărcătoare, încărcătoare fără
fir, încărcătoare pentru vehicule, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, acumulatori alcalini,
huse pentru pagere, huse pentru laptopuri,
huse pentru agende electronice, huse pentru
casete video, huse pentru telefoane, huse
pentru aparate optice, huse (adaptate) pentru
calculatoare, huse adaptate pentru binocluri,
huse pentru cd-playere, huse pentru aparate
cinematografice, huse pentru cd-uri, huse
pentru calculatoare de buzunar, huse pentru
aparate de fotografiat, încărcătoare usb, căști,
căști in-ear, cutii pentru căști, bureți pentru
căști, căști fără fir, amplificatoare pentru căști,
boxe, boxe portabile, suporturi pentru selfie
(monopoduri manual), vizoare cu stabilizare
giroscopică, giroscoape pentru stabilizare
(instrumente optice), laptopuri, genți adaptate
pentru laptopuri, suporturi adaptate pentru
laptopuri, suporturi pentru răcirea laptopurilor,
telefoane mobile, baterii pentru telefoane mobile,
tastaturi pentru telefoane mobile, display-
uri pentru telefoane mobile, carcase pentru
telefoane mobile, suporturi pentru telefoane
mobile, difuzoare pentru telefoane mobile,
stații de andocare pentru telefoane mobile,
suporturi de telefoane mobile pentru bord, huse
din piele pentru telefoane mobile, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile, încărcătoare
de baterii pentru telefoane mobile, baterii
auxiliare pentru telefoane mobile, cutii adaptate
pentru telefoane mobile, suporturi de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, capace mufă
antipraf pentru telefoanele mobile, conectori de
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cabluri, casetofoane pentru automobile, instalații
telefonice pentru automobile, echipamente audio
pentru automobile, difuzoare stereo pentru
automobile, difuzoare audio pentru automobile,
cablaje electrice pentru automobile, boxe pentru
automobile, adaptoare stereo pentru automobile,
aparate de navigație pentru automobile,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea în
automobile, cabluri coaxiale, cabluri electronice,
cabluri optice, cabluri audio, cabluri video, cabluri
scart, cabluri pentru modem, cabluri de curent,
cabluri pentru calculatoare, cabluri și fire, cabluri
pentru baterii, cabluri de conectare, mufe pentru
cabluri electrice, cabluri electrice de încărcare,
baterii, baterii reîncărcabile, routere usb fără fir,
amplificatoare de semnal fără fir, mouse-uri de
calculator fără fir, căști fără fir pentru telefoane
inteligente, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, baterii externe, suporturi de încărcare
fără fir pentru telefoane inteligente, conector
prize (electrice), software descărcabil, aplicații
software descărcabile, dispozitive de control
pentru tastatura de calculator, amplificatoare
digitale, aparate și instrumente multimedia,
blocnotesuri electronice, dispozitive audio-
vizuale și fotografice, aparate holografice, căști
pentru jocuri de realitate virtuală, cabluri electrice
pentru transmiterea de sunete și imagini,
baze portabile pentru difuzoare, baze pentru
difuzoare, cabluri pentru transmiterea și recepția
semnalelor de televiziune prin cablu, camere
de filmat pentru filme cu auto-developare,
difuzoare inteligente, dispozitive de comandă
vocală, difuzoare fără fir cuplabile, circuite
integrate pentru îmbunătățirea afișării grafice
și video, dispozitive audio și receptoare radio,
dispozitive de afișare, receptoare de televiziune
și dispozitive pentru film și video, echipamente
fotografice, dispozitive pentru captarea și
dezvoltarea imaginilor, genți special adaptate
pentru aparate și echipamente fotografice,
genti pentru playere media digitale, playere
mp4, player portabil multimedia, ochelari 3d,
playere multimedia, camere video activate de
mișcare, telecomenzi multifuncționale, stații de
andocare pentru playere audio digitale, stații de
andocare pentru telefoane inteligente, sisteme
de vizualizare video, sisteme de sonorizare
exterioară, sisteme de divertisment audio-
video pentru mașini (ice), sisteme audio-
video de divertisment pentru mașină, folii
de protecție pentru tablete, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, folii
de protecție adaptate pentru ecrane de
calculatoare, folii de protecție cu cristale
lichide pentru telefoane inteligente, ceasuri
inteligente, carcase de acumulatoare, carcase

de baterii, carcase de calculator, carcase
pentru camere, carcase pentru comutatoare
(electronice), carcase pentru aparate electrice,
carcase pentru dispozitive digitale de asistenta
personala (pda), carcase rezistente la apă
pentru camere video, carcase pentru dispozitive
de stocare de date, carcase impermeabile
pentru telefoane inteligente, camere video
de supraveghere, sisteme de supraveghere
video, roboți pentru supraveghere de securitate,
senzori de mișcare, tastaturi, tastaturi fără
fir, mouse-uri (informatică), suporturi de
mouse, dispozitive periferice de calculator,
componente de calculator periferice fără
fir, dispozitive periferice pentru reproducerea
de date, gadgeturi la purtător (dispozitive
periferice pentru calculatoare), unități de hard
disk, drivere pentru dispozitive, unități de
stocare (ssd), mijloace de stocare electronice,
dispozitive cu memorie pentru stocare, conținut
media descărcabil, piese și accesorii pentru
aparatură audio, piese și accesorii pentru
aparate de comunicații, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, încărcătoare portabile, adaptoare
coaxiale, adaptoare electrice, adaptoare usb,
adaptoare audio, adaptoare pentru telefoane,
adaptoare pentru prize, brățări inteligente
care transmit date către telefoane inteligente,
cabluri pentru transmisia de date, folii de
protecție adaptate pentru ceasuri inteligente,
alarme la aparatele de supraveghere pentru
bebeluși, filtre pentru măști respiratorii (non-
medical), termometre, termometre cu infraroșu,
baze de date computerizate, conținut media,
benzi înregistrate, date înregistrate electronic,
holograme, suporturi de înregistrare (optice),
aparate pentru înregistrări audio-video, benzi
audio preînregistrate, carduri de memorie
usb, buletine informative descărcabile, broșuri
electronice descărcabile, cărți audio, cărți
electronice, casete preînregistrate, cd-rom-uri
pre-înregistrate, diapozitive, discuri compacte
video preînregistrate, dvd-uri preinregistrate,
fișiere digitale (podcast), înregistrări muzicale,
înregistrări video, manuale cu instrucțiuni
în format electronic, postere descărcabile,
podcast-uri descărcabile, muzică digitală
descărcabilă, publicații electronice descărcabile,
reviste electronice, transmisii video, aparate
electronice de supraveghere, aparate de
stingere a incendiilor pentru automobile,
aparate de scanare corporală cu raze x
pentru securitate, aparate și instrumente de
semnalizare, sisteme de stingere a incendiilor,
senzori pentru protecția vieții private, senzori
de fum, sisteme de asistență șofer pentru
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autovehicule, mănuși rezistente la foc, etichete
electronice de siguranță, dispozitive electronice
de supraveghere pentru bebeluși, dispozitive
video de monitorizare a bebelușilor, benzi
adezive de securitate (magnetice), bastoane de
mână pentru siguranță, articole reflectorizante
pentru purtat, pentru prevenirea accidentelor,
aparate pentru salvare maritimă, aparate
pentru siguranța traficului feroviar, cizme de
protecție împotriva accidentelor, chingi tip ham
ajutătoare la ridicat greutăți, cleme nazale pentru
scafandri și înotători, combinezoane cu aerisire,
combinezoane termice de protecție împotriva
accidentelor sau vătămărilor, costume de pericol
biologic, costume antigravitaționale, curele de
susținere pentru muncitori, discuri reflectorizante
individuale pentru prevenirea accidentelor de
circulație, dispozitive de protecție contra razelor
x, cu excepția celor de uz medical, dispozitive și
echipament de salvare, dispozitive de protecție
pentru dinți, îmbrăcăminte de protecție pentru
prevenirea accidentelor, hamuri de salvare,
genunchiere pentru muncitori, încălțăminte de
protecție, măști de gaze, măști antipoluare
pentru protecție respiratorie, mănuși de unică
folosință pentru laborator, lentile pentru măști
de protecție pentru față, mănuși de protecție
împotriva accidentelor, iradierii și incendiilor,
ochelari de protecție anti-aburire., ochelari
antipraf, măști pentru respirație, măști de
protecție pentru muncitori, plase de protecție
împotriva accidentelor, prelate de protecție,
pături ignifuge, pături de supraviețuire, protecție
(îmbrăcăminte de -) împotriva accidentelor,
radiațiilor și focului, viziere de protecție, veste
de salvare, veste antiglonț, amplificatoare,
amplificatoare de antene, amplificatoare de
control, amplificatoare electronice, aparate
de copiere, cabluri de semnal pentru it/
av și telecomunicații, digitizoare, decodoare,
convertoare analogice, compresoare de semnal,
codoare optice, dispozitive pentru stocarea
de date, dispozitive multifuncționale care
încorporează funcțiile de copiere și fax
în modul autonom, dispozitive de montare
pentru camere, echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),
dispozitive și suporturi pentru stocarea de
date, expansoare audio, emițătoare optice,
etuiuri pentru telefoanele celulare, potențiatoare
optice, preamplificatoare, procesoare de voce,
multiplexoare video, organizatoare electronice,
multiplexoare, marcaje pentru identificarea
frecvenței radio (rfid), lochuri electronice, masere
(amplificatoare de microunde), procesoare
de vorbire, unități de codificare electronică,
tastaturi fara fir, suporturi pentru amplificatoare,

table electronice interactive whiteboard,
terminale multimedia, transformatoare acustice,
transmițătoare optice, terminale pentru recepția
semnalului, unități de codificare electronice,
receptoare optice, sintetizatoare de frecvențe,
sistem de automatizare pentru clădiri, suporturi
de fixare adaptate pentru monitoare de
calculator, suporturi de date pre-înregistrate
destinate utilizării cu calculatorul, stilouri
magneto-optice, limitatoare de semnal, inele
inteligente, antene folosite, de asemenea,
ca și aparate de comunicație, accesorii
de montare pentru aparate radio, adaptoare
de radiofrecvență, amplificatoare de viteză,
antene parabolice, antene satelit, aparate cu
frecvențe extrem de mari pentru rețele fără fir,
aparate de comunicații, aparate de absorbție
a zgomotelor, aparate de comunicare cu fir,
aparate de comunicare prin satelit, aparate
de comunicație fără fir, aparate de înaltă
frecvență, aparate pentru antibruiaj, aparate
pentru stabilizarea frecvenței, aparate radio cu
ceasuri încorporate, bijuterii care comunică date,
cartele sim, camere video pentru conferință,
aparatură de transmisie prin satelit, aparate
radio de transmisie-recepție, comutatoare de
telecomunicații, comutatoare optice, căști cu
microfon pentru comunicații, dispozitive de
recunoaștere vocală, emițătoare, echipament de
prelucrare a semnalelor, divizoare de semnale,
echipament de comunicație punct-la-punct,
echipamente de radiodifuziune, emițătoare
digitale, emițătoare și receptoare wireless,
emițătoare electrice, filtre pentru zgomot,
wattmetre cu frecvență radio, vocodere, usb
hub-uri, tunere de semnale, unități de date
sincrone, transmițătoare video, transmițătoare
sateliți, terminale pentru comunicații mobile,
transpondere, sintetizatoare voce, scanere de
frecvențe, rețele de calculatoare și echipament
pentru comunicarea datelor, relee radio,
repetitoare, receptoare stereo, radiouri portabile,
procesoare satelit, portavoce, modulatoare,
aparate audio-vizuale, aparate cu interfață
audio digitale, uscătoare de film, unități pentru
discuri, transmițătoare fm, unități de cd-
rom, unități pentru dvd-uri, vizoare optice,
sisteme audio-vizuale, servere video digitale,
sisteme micro dvd, sisteme multi-cameră pentru
vehicule, playere video digitale, planetarii,
servere audio digitale, servere video, receptoare
audiovizuale, telecomenzi pentru aparate stereo,
telecomenzi pentru televizoare, huse pentru
dvd playere, filtre acustice din pânză, pentru
aparate radio, indicatoare laser tip pointer,
instrumente pentru karaoke, lentile, monitoare
pentru tabletă, camere video activate prin
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mișcare, cinematografe de realitate virtuală
(vr), cutii pentru lentile, cutii pentru filme,
coperte pentru cititoare de cărți electronice,
cititoare cd portabile, afisaje electronice, afișaje
cu cristale lichide, afișaje pentru vehicule,
aparate cinematografice, aparate de proiecție,
aparate tv, aparate de supraveghere vizuală,
aparate de televiziune cu circuit inchis, aparate
video, aparatură de amplificare video, baterii
pentru proiectoare, camere de bord, camere
de filmat, căști de realitate virtuală adaptate
pentru folosire la jocuri video, căști de
vizualizare monoscopică, camere video digitale,
camere video 360º, căști pentru realitate
virtuală, cititoare de cărți electronice, camere
de unghi mort pentru autovehicule, camere
tv, dispozitive de afișaj electronice, decodoare
digitale, echipamente de afișaj cu plasmă,
echipament stereoscopic pentru vizualizare
3d, dispozitive și aparate cinematografice,
echipamente electrice și electronice de
supraveghere video, ecrane, echipamente
pentru înregistrarea filmelor, videoproiectoare,
videocasetofoane, video recordere, tub vidicon,
terminale grafice, televizoare, telepromptere,
televizoare de mașină, sisteme home cinema,
table electronice de scris, suporturi pentru
televizoare, reclame luminoase, rame foto
digitale, proiectoare portabile, terminale de
plată, dispozitive de distribuire și sortare
a banilor, tablete grafice digitale, scanere
pentru coduri de bare, sintetizatoare de
imagine, sisteme de inteligență artificială,
sisteme de control electronice, sisteme de
procesare de date, scaner de mână, scanere
(echipamente pentru procesarea datelor),
răcitoare pentru procesoare pentru aparatele
de procesare a datelor, periferice adaptate
pentru a fi folosite la calculatoare, panouri
digitale, ochelari de realitate virtuală, boxe
de calculator, carduri pentru pc, creion
electronic (creioane optice), filtre pentru ecrane
de calculator, monitoare, joystick-uri pentru
calculator, imprimante pentru calculator, mouse
(periferice de calculator), stilouri electronice,
scanere mobile pentru documente, telecomenzi
pentru dispozitive electronice mobile, touchpad-
uri pentru calculatoare, terminale pentru poșta
electronică, terminale informatice, aparate de
traducere în limbi străine, aparate de testare
a curenților de aer, aparate electronice pentru
analizarea culorilor, aparate pentru analiza
aerului, aparate optice de recunoaștere a
caracterelor, aparate pentru analiza alimentelor,
aparate pentru citirea cupoanelor justificative,
calculatoare, calculatoare și hardware de
calculator, carduri pentru porturi usb,

10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, echipament
pentru exerciții fizice, instrumente ajutătoare
pentru hrănire și suzete, instrumente ajutătoare
pentru sex, mobilier medical și paturi,
echipament pentru deplasarea pacienților,
protetică și implanturi artificiale, îmbrăcăminte,
articole pentru acoperirea capului și
încălțăminte pentru personal medical și pacienți,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte, susținătoare și suporturi de uz
medical, dispozitive pentru mobilitate pentru
personae cu dizabilități, echipament pentru

distribuitoare de bilete, huse pentru dispozitive
digitale de ajutor personal, instrumente
matematice, magnetofoane, mașini contabile,
mașini de facturat, sintonizatoare amplificatoare,
aparate de poziționare globală, busole, aparate
pentru stabilirea poziției, aparate pentru
localizarea vehiculelor, aparate electronice de
navigație, transmițătoare pentru sisteme de
poziționare globală (gps), sisteme de poziționare
globală electronice, sisteme electronice de
navigație, sisteme electronice integrate de
asistență șofer pentru vehicule terestre,
etichete electronice, girocompase, instrumente
cartografice, compasuri (instrumente de
măsură), dispozitive automate de control
al direcției pentru vehicule, computere de
bord pentru automobile, produse de optică,
reflectoare optice, sticlă optică, ochelari,
ochelari de soare și lentile de contact, lentile
optice, ochelari inteligenți, microscoape cu
led, obiective (optică), prisme (optică), oglinzi
de inspecție, oglinzi (optică), lentile antireflex,
filtre optice, filtre de polarizare, filtre infraroșu,
lasere, sisteme de detectare a dronelor,
sisteme de recunoaștere a indicatoarelor
rutiere, stroboscoape, transductoare, sisteme
de control al vitezei vehiculelor, senzori
cuplu de torsiune, panouri indicatoare, lămpi
indicatoare pentru tablouri de distribuție,
aparate fotovoltaice pentru generare de
electricitate, aparate pentru îmbunătățirea
eficienței energetice, aparate și instrumente
pentru conducerea distribuției energiei electrice,
filtre electrice, convertoare alternativ-continuu,
sisteme și aparate pentru împământare
statică, surse de alimentare pentru rețea de
alimentare cu electricitate, adaptatoare de priză,
structuri de panouri solare, panouri solare
portabile pentru generarea de electricitate,
module fotovoltaice, celule fotovoltaice, instalații
fotovoltaice pentru producerea de electricitate
(centrale fotovoltaice), brățări inteligente, ceasuri
inteligente, multimetre, panouri solare.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

391

11. Accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz, aparate de
iluminat și reflectoare, aparate pentru bronzat,
aparate pentru încălzire și uscare personală,
aprinzătoare, arzătoare, boilere și încălzitoare,
conducte și instalații pentru transportul gazelor
de eșapament, echipament pentru răcire
și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, filtre pentru uz
industrial și casnic, instalații de uscare, instalații
industriale de tratare, instalații nucleare, instalații
sanitare, alimentare cu apă și echipamente
de salubritate, distribuitoare de dezinfectante
pentru toalete, dozatoare de dezinfectante
pentru băi, boilere pentru încălzire centrală,
aparat electric pentru încălzirea apei, aparate
automatice de distribuirea apei, aparate cu apă
caldă, aparate de amestecarea apei, aparate
de dezinfectare, aparate de distribuire a apei,
aparate de distribuire a apei purificate și răcite,
aparate de încălzire pentru acvarii, instalații de
încălzire cu apă caldă, instalații pentru răcirea
apei, băi de abur, saune și spa-uri (bazine),
aparate pentru alimentarea cu apă potabilă,
aparate pentru captarea apei, boilere cu apă,
boilere cu gaz pentru încălzirea apei, camere
curate (instalații sanitare), cazane de fierbere
pentru spălatorii, cazane electrice, cazane pe
gaz pentru sistemele de apă caldă menajeră,
cazane pe gaz pentru încălzirea bazinelor
de înot, căptușeli ajustate, pentru jacuzzi,
dispozitive de încălzire a apei pentru dușuri,
distribuitoare de apă, instalații de conducte
de apă, colectoare termice solare (încălzire),
colectoare de energie solară pentru încălzire,
echipament pentru sterilizare, dezinfectare și
decontaminare, dispozitive de purjare de aer
folosite împreună cu instalațiile de alimentare cu
apă, dispozitive de pulverizare care constituie
componente ale instalațiilor de alimentare cu
apă, dispozitiv de blocare vortex, hidranți,
generatoare de apă ionizată, fitinguri terminale
pentru alimentare cu apă, filtre pentru conductele
de apă, filtre pentru dispozitive de alimentare cu
apă, filtre pentru aparatură de alimentare cu apă,
filtre pentru aparate sanitare de distribuire a apei,
filtre pentru aparate sanitare, filtre pentru apa
potabilă, elemente de filtrare pentru ventilele de
aerisire ale rezervoarelor de alimentare cu apă,
fântâni arteziene, sisteme de irigare și stropire
cu apă, elemente de filtrare pentru preaplinul
rezervoarelor de alimentare cu apă, instalații
pentru purificare, desalinizare și climatizarea
apei, instalații sanitare și de baie și accesorii
pentru instalații, instalații automate de irigare,

exerciții fizice, de uz medical, aparate pentru
aerosoli de uz medical, pulsometre, pulsoximetre
(aparate medicale), ace de acupunctură, aparate
pentru monitorizarea nivelului de glucoză din
sânge, tuburi bucale de uz medical, pompe
de san, suzete, tetine si biberoane pentru
bebelusi, dispozitive pentru masaj gingival,
pentru bebelusi, aparate de masaj, de uz
personal, saltele cu aer pentru bebeluși (de
uz medical), cupe protectoare pentru sâni
pentru scopuri medicale, perne cu aer pentru
bebeluși (pentru uz medical), termometre pentru
măsurarea temperaturii corporale, lămpi cu
ultraviolete pentru scopuri medicale, măști și
echipament pentru respirație artificială, aparate
de respirat pentru respirație artificială, pahare
pentru administrarea medicamentelor, furtunuri
medicale pentru administrarea medicamentelor,
halate chirurgicale, halate medicale, costume
chirurgicale sterile, bonete chirurgicale,
îmbrăcăminte de protecție de uz medical, huse
pentru încălțăminte chirurgicală, halate pentru
examinarea pacienților, mănuși de uz medical,
mănuși chirurgicale, viziere de protecție pentru
uz medical, măști sanitare pentru prevenirea
prafului, de uz medical, măşti sanitare de uz
medical, măști pentru prevenirea contaminării,
mănuși din cauciuc de uz medical, mănuși
medicale din latex, măști chirurgicale, măști
chirurgicale cu filtru de înaltă protecție, bandaje
elastice, aparate de masaj, centuri medicale
electrice, benzi pentru acupresură, echipament
de fizioterapie și de recuperare, lămpi de
căldură de uz medical, ventuze medicale,
zdrobitoare de medicamente, vaporizatoare de
uz medical, aparate de acupunctură, echipament
pentru diagnosticare, examinare și monitorizare,
echipament chirurgical și de tratare a rănilor,
dispozitive auditive, biberoane, inele pentru
erupția dentară, jucării care zornăie cu inele
pentru dentiție încorporate, linguri antivărsare
pentru administrarea medicamentelor la copii
mici, suzete, sticle pentru biberoane, recipiente
pentru biberoane, protecții pentru biberoane,
pompe de sân, tetine, bile de masaj, aparate
de masaj, scaune de masaj, instrumente de
masaj manual, pernuțe de masaj termal, role
de masaj electrice, pistoale electrice de masaj,
aparate de masaj pentru picioare, aparate de
masaj acționate electric, role de spumă pentru
masaj, aparate de masaj pentru gât, aparate de
masaj pentru spate, aparate de masaj pentru
scalp, aparate de masaj de uz personal, aparate
de masaj, electrice sau neelectrice, aparate de
masaj profund cu căldură, aparate de masaj
pentru gât și umeri.
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instalații de apă calda, instalații de furnizare
a apei, sticle pentru filtrat apa, vândute goale,
supape de control termostatic (componente ale
instalațiilor de alimentare cu apă), supape de
reglaj pentru apă, răcitoare de apă, rezervoare
de apă, paravane pentru dușuri, serpentine
(elemente de instalații de distilare, de încălzire
sau de răcire), sistem de cultură hidroponică,
sisteme de tratare a apei de balast, sisteme
de încălzire a apei pentru dușuri, unități de
tratare a apei folosite la aerarea și circularea
apei, turnuri de răcire a apei, supape (piese
pentru sisteme de pulverizare), vase și scaune
de toaletă vândute la pachet, aparate combinate
cu raze ultraviolete și de iluminare, aparate de
dezinfectat, aparate de ionizare pentru tratarea
apei, aparate de sterilizare cu abur, de uz
casnic, aparate de sterilizare cu abur, de uz
industrial, aparate de sterilizare cu abur, de
uz medical, lămpi cu ultraviolete pentru acvarii,
lămpi germicide, sterilizatoare, sterilizatoare cu
abur, sterilizatoare de apă, sterilizatoare de
toaletă cu uv pentru uz casnic, sterilizatoare
de vase, sterilizatoare portabile cu abur, unități
cu raze ultraviolete de sterilizare a apei, de uz
casnic, unități cu raze ultraviolete de sterilizare
a apei, de uz industrial, aspersoare, difuzoare
de irigație picătură cu picătură (accesorii pentru
irigații), closete portabile pentru activități în
aer liber (instalații sanitare), fântâni, dispozitive
de pulverizare a apei (automate), instalații
(automate) de irigare prin aspersiune folosite în
agricultură, instalații (automate) de irigare prin
aspersiune folosite în horticultură, sisteme de
aspersoare pentru irigare, aeratoare cu funcție
de economisire a apei pentru robinete, aparat de
purificare a apei pentru acvarii cu apă de mare,
aparate acționate electric pentru încălzirea apei,
aparate de desalinizare a apei care utilizează
osmoza inversă, aparate de dezinfectare a apei,
aparate de tratare a apei, aparate de purificare a
apei, aparate de filtrare a apei potabile, aparate
de filtrare a apei, aparate de epurare a apei de
la robinet, aparate pentru reducerea presiunii,
care fac parte din sistemele de distribuție a
apei, aparate portabile pentru purificarea apei,
aparate pentru decalcifierea apei, aparate pentru
dedurizarea apei, aparate pentru desalinizarea
apei, aparate pentru filtrarea apei (altele decât
mașini), carafe pentru filtrarea apei, aparate
transportabile pentru tratarea apei, aparate
și mașini pentru purificarea apei, cutii cu
filtru pentru purificarea apei, fitinguri pentru
drenarea apei, filtre pentru tratarea apei, filtre
pentru purificarea apei, elemente pentru osmoză
inversă pentru reducerea gustului sălciu al
apei, distribuitoare gravimetrice cu flux uscat

pentru tratarea apei, dispozitive de reglare care
constituie piese ale aparatelor de distribuție a
apei, instalații automate pentru tragerea apei în
urinoare, instalații chimice pentru tratarea apei
potabile, instalații de epurare a apelor uzate,
instalații de sterilizare cu ultraviolete (aparate de
tratare a apei), instalații de sterilizare chimică
(aparate de tratare a apei), instalații de purificare
a apei de ploaie, membrane pentru filtrarea apei,
reactoare biologice pentru limpezirea apelor
reziduale industriale, instalații pentru purificarea
apei, robinete cu funcție de economisire a
apei, rezervoare pentru purificarea apei, supape
de control al apei pentru robinete, unități de
purificare a apei, unități de filtrare pentru
osmoză inversă (echipamente pentru tratarea
apei), valve pentru reglarea apei (accesorii de
siguranță), filtre electrice pentru purificarea
apei, de uz menajer, filtre electrostatice pentru
filtrarea apei, filtre de apă (instalații) pentru
agricultură, filtre de apă, de uz industrial, filtre
de apă, filtre pentru aparate pentru prepararea
gheții, filtre pentru apă reziduală, filtre pentru
acvarii, filtre grosiere pentru filtrarea apei,
filtre pentru chiuvetă (accesorii pentru instalații
sanitare), filtre pentru căzi de duș, filtre pentru
căzi cu hidromasaj, filtre pentru bazine cu
apă, filtre pentru piscine, filtre pentru robinete
(accesorii pentru instalații sanitare), autoclave
(sterilizatoare), sterilizatoare cu ultraviolete,
filtre de aer electrostatice, filtre electrice
pentru aparate de climatizare, filtre pentru
curățarea aerului, filtre pentru aparate de aer
condiționat, accesorii de iluminat, respectiv:
suporturi de abajur, lumini pentru vehicule, faruri
pentru automobile, felinare de iluminat, numere
luminoase pentru case, carcase pentru lămpi/
cupole pentru lămpi, reflectoare pentru lămpi,
abajururi pentru lămpi, difuzoare de lumină, prize
pentru corpurile de iluminat electrice, reflectoare
de vehicule, lumini direcţionale pentru biciclete,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
sticle pentru lămpi, globuri cu lampă/globuri
pentru lămpi, lumini, electrice, pentru pomul
de Crăciun/instalaţii electrice pentru pomul de
Crăciun, accesorii de iluminat pentru exterior,
respectiv: lămpi stradale, arzătoare cu petrol,
lămpi cu gaz, becuri de far, becuri de iluminat,
becuri cu led, instalații luminoase, dispozitive
de iluminare ale vehiculelor și reflectoare,
instalații agricole pentru irigare, arzătoare,
grătare, grătare electrice, grătare cu cărbune,
grătare cu gaz, robinete, robinete pentru
reglarea fluxului de gaze, supape (robinete),
componente ale instalațiilor sanitare, ventile de
amestec (robinete) pentru chiuvete, instalații
pentru răcirea și încălzirea apei, aparate cu
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aer cald, suflante de aer cald, mașini de
irigații pentru agricultură, uscătoare de păr,
aparate pentru uscarea mâinilor (uscare la cald),
ventilatoare electrice de uz personal, uscătoare
de păr portabile, suporturi adaptate pentru
uscătoare de păr, termofoare, tigăi electrice
pentru încălzirea patului, perne de încălzire
neelectrice, altele decât cele de uz medical,
lămpi cu infraroșii pentru uscarea părului, mașini
de uscat părul pentru saloane de coafură,
perne încălzite, neelectrice, neutilizate în scop
medical, pernuțe termice, saci electrici pentru
încălzirea picioarelor, șosete încălzite electric,
pături electrice de încălzire, care nu sunt
utilizate în scopuri medicale, încălzitoare de
buzunar, dispozitive pentru încălzirea mâinilor,
de uz personal, dispozitive de încălzire cu
ventilator, căști pentru uscat părul, articole de
îmbrăcăminte încălzite electric, de uz medical,
aparate pentru uscat mâinile pentru toalete
publice, aparate pentru încălzit paturi, aparate
de făcut ceai, aparate de cafea, ansambluri
de gătit, accesorii adaptate pentru cuptoare,
aparat de încălzit farfurii, aparate de făcut
floricele de porumb, aparate de făcut sandvișuri
calde, aparate de făcut înghețată, aparate
de gătit cu abur, vitrine termice, ustensile
de gătit electrice, tigăi electrice, uscătoare
pentru sisteme de răcire, țepușe de rotisor
pentru cuptoare, unități distribuitoare pentru
băuturi refrigerate (altele decât pentru vânzare),
unități de încălzire, tăvi și tigăi electrice, tije
de rotisor încălzite electric, sobe, seturi de
raclette, sisteme pentru încălzirea alimentelor,
sisteme de încălzire a băuturilor, sobe portabile,
suporturi adaptate pentru aragazuri, șemineuri,
sertare pentru frigidere, sertare termice pentru
bucătărie, seturi de fondue (aparate de gătit),
rotisoare electrice, rotisoare, reșouri, rafturi de
frigider, recipienți termici electrici, reșouri cu
inserție, roastere electrice de uz industrial,
răcitoare electrice pentru vin, răcitoare electrice
de băuturi folosite în automobile, proțapuri,
răcitoare de lichide (instalații), prese de tortilla,
electrice, presă pentru vafe, plite încorporate,
plite pentru gătit, plite de gătit încastrate, plite
cu inducție, plăci de încălzire, plăci (componente
de sobe), plăci (componente de cuptoare),
plite, platouri electrice pentru servit, pietre
de lavă pentru grătare, pasteurizatoare, oale
electrice sub presiune, oale electrice de gătit,
percolatoare electrice de cafea, mașini pentru
gătit kebab, mașini pentru prepararea vatei de
zahăr, mașini industriale de gătit orez, mașini
electrice de gătit tăiței ramen, mașini electrice
de gătit, mașini electrice de cafea espresso,
mașini de prăjit pentru alimente, mașini de cafea,

mașini de făcut pâine, mașini de gătit, mașini de
gătit cu gaz și electrice, mașini automate pentru
prepararea pâinii de uz casnic, mașini de gătit
multifuncționale, instalații industriale de gătit, lăzi
de congelare pentru carne, mangaluri, lămpi cu
halogen pentru aragazele electrice, lăzi și vitrine
frigorifice pentru înghețată, încălzitoare electrice
pentru topit ceară parfumată, încălzitoare de
căni cu alimentare la usb, instalații de încălzire
a băuturilor, încălzitoare de căni electrice,
inele de încălzire, ibrice de ceai (electrice),
ibrice de cafea electrice, fără fir, ibrice,
incineratoare pentru deșeuri de uz casnic,
instalații automate pentru prepararea cafelei,
huse ajustabile din materiale textile pentru
prăjitoare electrice de pâine, hote pentru
extragerea vaporilor pentru aparate de gătit,
hote de ventilație pentru sobe, hote aspirante
pentru mașini de gătit, grătare pentru gătit,
hibachi (dispozitive de încălzire japoneze),
grilluri electrice, grile pentru grătar, friteuze
pentru catering comercial, friteuze industriale,
friteuze electrice, grătare afumătoare, frigări
pentru rotiserie, frigidere pentru vin, frigidere
electrice de uz casnic, filtre electrice de cafea,
filtre de ceai (aparate), domuri pentru răcire,
elemente electrice de încălzire, fierbătoare
electrice, cuptoare pentru pizza, deshidratoare
electrice, cuptoare tip tunel, dispozitive de gătit
cu fum, dispozitive de uscare cu fum, dispozitive
de maturare cu fum, dispozitive de coacere cu
fum, dispozitive de învârtit frigări, dispozitive
pentru deshidratarea alimentelor, dispozitive
pentru uscarea alimentelor, dispozitive pentru
încălzirea mâncării, distribuitoare de băuturi
încălzite electric, dulapuri frigorifice pentru
păstrarea alimentelor, dulapuri frigorifice pentru
păstrarea băuturilor, dulapuri pentru fermentarea
controlată a aluatului, echipamente de
distribuție a băuturilor reci (altele decât
distribuitoarele), cuptoare industriale, cuptoare
electrice, cuptoare de uz casnic, cuptoare
pentru gătit, cuptoare de brutărie, cuptoare
cu microunde, cuptoare cu inducție, cuptoare
cu gaz de uz casnic, cuptoare cu convecție,
cuptoare, cratițe electrice, căptușeli ajustate,
pentru cuptoare, cărucioare încălzite pentru
păstrat mâncarea caldă, cărucioare cu rotile
pentru servire (încălzite), caserole electrice,
ceainice electrice, capsule te ceai reîncărcabile,
capsule de cafea reîncărcabile, capace
pentru arzătoare de plite, cafetiere electrice,
căni încălzite electric, arzătoare inelare,
arzătoare portabile pe gaz, aragazuri de
voiaj, aparate termoelectrice pentru încălzirea
alimentelor, aparate și instalații de gătit, aparate
pentru sterilizarea laptelui, aparate pentru
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încălzirea alimentelor, aparate pentru sandvișuri
(prăjitoare), aparate pentru răcirea băuturilor,
aparate pentru prăjit, aparate pentru prăjit cafea,
aparate pentru gătirea alimentelor, aparate
pentru deshidratat alimente, electrice, aparate
electrice pentru prepararea pâinii, aparate
electrice pentru a prepara sandviciuri, aparate
electrice pentru gătit cu aburi, aparate electrice
de făcut iaurt, aparate electrice pentru copt
vafe, aparate electrice pentru preparare de
ciocolată, aparate electrice pentru a prepara
friptura, aparate de prăjit cu aer, aparate
de încălzire cu halogen, aparate de încălzire
electrice, aparate de încălzit, aparate de gătit
cu grătare, aparate de preparat spumă în
timpul încălzirii laptelui, aparate de gătit pentru
bucătărie, aparate de încălzire și de răcire pentru
distribuirea de băuturi calde și reci, aparate
combinate de producere și de distribuire de
gheață, aparate de refrigerare pentru lichide,
aparate frigorifice, aparate pentru congelarea
alimentelor, congelatoare, automate de gheață,
aparate și instalații pentru răcire, aparate și
mașini de fabricare a cuburilor de gheață,
aparate și mașini de fabricare a gheții, combine
frigorifice, condensatoare de răcire, camere de
congelare, dulapuri frigorifice, cutii frigorifice,
electrice, containere frigorifice pentru transport,
congelatoare pentru înghețată, congelatoare
orizontale, frigidere, filtre pentru mașinile
pentru prepararea gheții, elemente refrigerente,
instalații de congelare, lăzi frigorifice, instalații
de refrigerare, răcitoare, electrice, mașini de
refrigerare, mașini de făcut zăpadă artificială,
lumini de interior pentru frigidere, lăzi frigorifice
portabile (electrice), unități frigorifice comerciale,
tejghele frigorifice, serpentine de răcire, răcitoare
pentru sticle (aparate), refrigeratoare portabile
electrice, rafturi frigorifice, recipiente frigorifice,
uși de frigidere, vitrine frigorifice, unități frigorifice
utilizate pentru depozitare, epurare și purificare a
gazelor, echipament pentrru procesare chimică,
cuptoare și vetre industriale (nu pentru alimente
sau băuturi), aparate de încălzire a aerului,
suflante cu aer cald, suporturi pentru încălzirea
alimentelor (încălzite), termoplonjoare, valve
termostatice, unități electrice de polimerizare
pentru compuși stomatologici de reconstituire,
turnuri de răcire cu evaporare, țevi pentru cazane
de încălzire, ventile termostatice (componente
ale instalațiilor de încălzire), sisteme de control
(valve termostatice) pentru instalații de încălzire,
sisteme electrice cu boiler pentru încălzire
centrală, rotisoare cu gaz, reșouri de păstrat
mâncarea caldă, plăci încălzitoare, radiatoare
plate pentru instalațiile de încălzire centrală,
radiatoare cu convecție, radiatoare cu ulei,

propagatoare electrice, pompe de căldură pentru
prelucrarea energiei, plite combinate, mașini
de prăjit tutun, mașini de gătit electrice,
mașini de ceață, mașini de gheață carbonică,
lămpi de gaz, lămpi de petrol, instalații
pentru producerea aburului, mașini pentru
generare de ceață artificială, mașini pentru
generare de fum artificial, panouri răcite
folosite la cuptoarele electrice, mașini electrice
de gătit sub presiune cu autoclave de uz
casnic, instalații de încălzire, instalații de
sterilizare pentru instrumente medicale, instalații
automate pentru transportat cenușă, instalații
de încălzire solară, instalații pentru evaporare,
instalații de încălzire pentru fluide, instalații
de încălzire cu circuit închis, incineratoare,
încălzitoare de apă solare, încălzitoare de
ceară pentru epilat, încălzitoare electrice de
biberoane, încălzitoare electrice pentru sticle,
încălzitoare industriale, încălzitoare pentru paturi
cu apă, generatoare de abur, furnale electrice,
furnale, garnituri fasonate pentru cuptoare,
generatoare de abur de uz casnic, grătare
de cămine, încălzire (corpuri de -), filamente
electrice pentru încălzire, filamente generatoare
de căldură, elemente de încălzire tubulare,
elemente de cuptor prefabricate, elemente
de încălzire plate, elemente de încălzire
pentru cuptoare, echipament pentru reglarea
tirajului (componente de cuptoare), duze pentru
reglarea tirajului (componente pentru focare),
duze pentru reglarea tirajului (componente de
cuptoare), echipament pentru reglarea tirajului
(componente pentru focare), dispozitive pentru
încălzirea sticlelor, dispozitive de încălzit pentru
bazinele de înot, dispozitive pentru reglarea
căldurii (supape) sub formă de componente ale
instalațiilor de încălzire, cuptoare solare, cuptor
cu vatră mobilă, corpuri de încălzire, cuptoare
cu gaz, cuptoare de inducție, cazane pentru
instalații de încălzit, cazane pentru sistemele
de încălzire, cilindri de încălzire, cenușare
pentru cămine, circulatoare (încălzitoare de
apă), cilindri pentru încălzirea apei, cabluri
de trasare termică, cadre pentru încălzire,
cartușe pentru încălzire, cazane (boilere) pentru
cuptoare, căptușeli pentru creuzet, autoclave
(marmite electrice sub presiune), autoclave,
electrice, pentru gătit, apometre pentru boilere,
aplice pentru lămpile cu gaz, aparate și
instalații de încălzire, aparate pentru încălzirea
recipientelor, aparate pentru încălzirea aerului,
aparate pentru încălzirea biberoanelor, aparate
pentru încălzirea pavajelor, aparate pentru
încălzire pentru bazine cu apă, aparate pentru
încălzire cu vapori de uz industrial, aparate
pentru băi de parafină electrice, nu pentru
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scopuri medicale, aparate pe gaz pentru
fierbere, aparate de stocare a energiei solare
utilizate pentru încălzire, aparate de încălzire
alimentate cu energie solară, aparate de
încălzire cu lumină solară, acceleratoare de
tiraje, aparate de aerare, aparate de aer
condiționat electrice, aparate de purificat aerul
de montat pe vehicule, aparate de încălzit
pentru corturi, aparate de încălzit pentru structuri
temporare, ventilatoare eoliene, ventilatoare
electrice portabile, ventilatoare pentru absorbție,
ventilatoare de tavan, ventilatoare de plafon,
ventilatoare, unități de ventilație, terminale de
ventilare, supape (piese pentru radiatoare),
supape de control termostatic (componente ale
instalațiilor de încălzire centrală), supape de
control termostatic (componente de radiatoare
de încălzire centrală), supape termice de control
folosite la radiatoare de încălzire centrală,
supape pentru aparate de aer condiționat,
sisteme de încălzire pardoseală, sisteme
hvac (încălzirea, ventilarea și climatizarea
aerului), regulatoare de tiraj pentru pentru
împiedicarea răspândirii vaporilor, regulatoare
de tiraj pentru pentru împiedicarea răspândirii
fumului, regulatoare de tiraj pentru pentru
împiedicarea răspândirii focului, regulatoare
de tiraj (încălzire), regulatoare automate de
temperatură pentru radiatoarele de încălzire
centrală, regulatoare de temperatură (valve
termostatice) pentru radiatoarele de încălzire
centrală, regulatoare automate de temperatură
(supape) pentru radiatoarele din sistemele de
încălzire centrală, radiatoare electrice portabile,
radiatoare electrice, radiatoare (încălzire),
radiatoare, purificatoare de aer portabile,
pompe de căldură, perdele de aer, plăci
radiante de plafon, pături electrice, odorizante
electrice de priză, instalații pentru recircularea
aerului, instalații pentru recuperarea căldurii
de aer, limitatoare de temperatură folosite
la radiatoarele de încălzire centrală (valve
termostatice) care conțin discuri bi-metal,
limitatoare de temperatură (supape) pentru
radiatoarele de încălzire centrală, limitatoare
de temperatură pentru radiatoarele de încălzire
centrală (valve termostatice) care conțin tije
de expansiune, instalații de răcire, instalații
de ventilare, instalații de încălzire centrală,
instalații pentru gestionarea aerului, instalații
pentru extragerea aerului, instalații pentru
încălzirea aerului, încălzitoare de cameră,
instalații de aerisire, hote pentru eliminarea
fumului, încălzitoare electrice pentru prosoape,
generatoare de aer cald, grizumetre cu platou
mobil, hote cu ventilator pentru cuptor, hote
pentru aparate de ventilare, echipament de

tratare a aerului, extractoare (ventilație sau
aer condiționat), filtre de aer pentru unitățile
aparatelor de aer condiționat, difuzoare de
aer, covoare încălzitoare, cuptoare electrice de
tratament termic, dulapuri izotermice, centrale
de tratare a aerului, corpuri de încălzire
ambientală portabile dispuse orizontal cu tiraj
forțat, corpuri de încălzire ambientală cilindrice
dispuse orizontal cu tiraj forțat, corpuri de
încălzire ambientală cilindrice portabile dispuse
orizontal cu tiraj forțat, convectoare (radiatoare),
comutatoare de temperatură (supape) pentru
radiatoare de încălzire centrală, comutatoare
termosensibile (valve termostatice) pentru
radiatoarele de încălzire centrală, clapete
pentru controlul aerului, capace filetate de
radiatoare, cabluri electrice pentru încălzire,
aparate și instalații de ventilație, aparate pentru
recircularea aerului, aparate pentru încălzirea
podelelor, aparate pentru circularea aerului,
aparate de ventilație portabile, aparate electrice
de încălzire, aparate de ventilație alimentate cu
energie solară, aparate de ventilație, aparate
electrice pentru răcirea încăperilor (de uz
casnic), aparate pentru generare de jeturi de
aer, aparate de filtrare a aerului, aparate de
purificare a aerului, aparate de umidificare
a aerului, dezumidificatoare, aparate pentru
filtrarea polenului, aparate pentru dezodorizare,
aparate de uscat cu aer, dispozitive de purificare
a aerului, dezumidificatoare de uz casnic,
filtre de aer pentru uz industrial, sterilizatoare
de aer, umidificatoare, hote de aerisire,
instalații de ventilare pentru bucătării, instalații
pentru dezodorizarea atmosferei, purificatoare
de aer, decorațiuni pentru iluminarea pomului
de Crăciun (instalații luminoase), accesorii de
iluminat pentru exterior, accesorii pentru corpuri
de iluminat, accesorii pentru corpuri electrice
de iluminat pentru exterior, tuburi luminiscente,
tuburi fluorescente, torțe de semnalizare., lămpi
solare.
12. Vehicule și mijloace de transport, dronă,
grupuri motopropulsoare pentru vehicule
terestre, vehicule și mijloace de transport,
vehicule autonome, vehicule electrice, vehicule
pneumatice și spațiale, vehicule terestre și
mijloace de transport, accesorii aerodinamice
pentru caroserii auto, alarme electronice antifurt
pentru vehicule, amortizoare de suspensie
pentru autovehicule, arcuri pneumatice pentru
amortizarea șocului la scaunul șoferului, arcuri
pentru amortizarea șocurilor, pentru vehicule,
amortizoare pentru vehicule, bielete (piese auto),
bucșe pentru vehicule, capace pentru rezervor
pentru vehicule, volane pentru vehicule, vehicule
(prelate adaptate pentru), turbine pentru vehicule
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rezervã, spiţe pentru anvelope, spoilere pentru
vehicule, volane pentru vehicule, amortizoare
suspensie pentru vehicule, obloane ridicãtoare
(componente ale vehiculelor de teren)/hayoane
acţionate electric (componente ale vehiculelor
de teren), convertizoare ale cuplului de
torsiune pentru vehiculele terestre, bare de
torsiune pentru vehicule, sisteme de tractare
pentru vehicule, remorci pentru transportarea
bicicletelor, lanţuri de transmisie pentru
vehiculele terestre, arbori de transmisie pentru
vehiculele terestre, transmisii pentru vehiculele
terestre, benzi de rulare pentru vehicule (tip
tractor)/benzi de rulare pentru vehicule (role
şenile), camere de aer pentru anvelopele
pneumatice, turbine pentru vehiculele terestre,
anvelope pentru roţile vehiculului, şasiuri pentru
vehicule, roţi de vehicul, bare de protecţie
pentru vehicule, scãri pentru vehicule, arcuri
de suspensie pentru vehicule, scaune de
vehicule, huse pentru vehicule (formate), manşe
de comandã pentru vehicule, geamuri pentru
vehicule, parbrize, segmenţi de frânã pentru
vehicule, saboţi de frână pentru vehicule, plãcuţe
de frânã pentru vehicule, discuri de frânã pentru
vehicule, discuri de frânã pentru vehicule, bãri
de protecţie pentru vehicule, capace pentru
rezervoarele de combustibil ale vehiculelor,
circuite hidraulice pentru vehicule, cartere
pentru componentele vehiculelor terestre, altele
decât pentru motoare, organizatoare de interior
pentru vehicule, grilaje de radiator pentru
vehicule, geamuri de vehicule, hayoane (piese
de vehicule terestre), frâne pentru vehicule,
dispozitive și echipament antifurt, de securitate și
siguranță pentru vehicule, discuri de frână pentru
vehicule, deflectoare de vânt pentru vehicule,
covorașe adaptate pentru vehicule, conducte
de combustibil pentru vehicule, componente
de frână pentru vehicule, coloane de direcție
pentru vehicule, circuite hidraulice pentru
vehicule, coloane de suspensie (componente
ale vehiculelor), caroserii, cabluri de frână
pentru vehicule, bușoane pentru rezervoarele
de benzină ale vehiculelor, servovalve hidraulice
sub formă de piese de sisteme hidraulice pentru
vehicule, servovalve hidraulice sub formă de
piese pentru sistemele de frânare ale vehiculelor,
secțiuni de rezistență pentru cadrele șasielor
de vehicule, scuturi pentru partea inferioară
a vehiculelor, sisteme de control al stabilității
pentru vehicule, sisteme de control al tracțiunii
pentru vehicule, sisteme de frânare pentru
vehicule și piese pentru acestea, rezervoare
de carburant pentru vehicule, prelate adaptate
pentru vehicule, portiere de vehicule, plase de
portbagaje pentru vehicule, panouri de caroserie

terestre, tetiere pentru vehicule, torpedouri
pentru automobile, tambururi de frână, tapițerii
pentru vehicule, tampoane pentru amortizoarele
vehiculelor, tablouri de bord, suporturi pentru
băuturi pentru vehicule, ștergătoare de faruri,
spătare pentru motociclete, spoilere pentru
vehicule, seturi de frâne pentru vehicule,
scaune de vehicule, segmenți de frâne pentru
vehicule, șasiuri de vehicule, roți și pneuri
și șenile pentru vehicule, plăcuțe de frână
pentru vehicule, piese de caroserie pentru
vehicule, părți și accesorii pentru vehicule,
părţi şi accesorii pentru vehicule pneumatice şi
spaţiale, părţi şi accesorii pentru vehicule de
apă, părţi şi accesorii pentru vehicule terestre,
respectiv: pompe de aer (accesorii pentru
vehicule), airbag-uri (dispozitive de siguranţã
pentru automobile), lanţuri antiderapante,
dispozitive antifurt pentru vehicule, piese
de caroserie pentru vehicule, anvelope de
vehicule, osii pentru vehicule, clipsuri pentru
capota vehiculelor, caroserii de vehicule,
garnituri de frânã pentru vehicule, carcase
pentru anvelopele pneumatice, ambreiaje pentru
vehiculele terestre, biele pentru vehiculele
terestre, altele decât componentele motoarelor,
motoare de acţionare pentru vehiculele terestre,
motoare de acţionare pentru vehiculele terestre,
motoare de acţionare pentru vehiculele
terestre, motoare pentru vehiculele terestre,
roţi de cuplaj pentru vehiculele terestre,
cutii de viteze pentru vehiculele terestre,
mecanisme de acţionare pentru vehiculele
terestre, tetiere pentru scaunele vehiculului,
ştergãtoare de faruri, capote pentru vehicule,
claxoane pentru vehicule, butuci pentru
roţile vehiculului, capace pentru butucul roţii,
piuliţe pentru roţile vehiculului, portbagaje
pentru vehicule, plase de portbagaj pentru
vehicule, cricuri de motocicletã, şei de
motocicletã, lanţuri de motocicletă, cadre de
motocicletã, ghidoane de motocicletã, motoare,
electrice, pentru vehiculele terestre, apãrãtoare
de noroi, dispozitive antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, coşuri adaptate pentru
motociclete, hublouri, mecanisme de propulsie
pentru vehiculele terestre, oglinzi retrovizoare,
angrenaje reductoare pentru vehiculele terestre,
angrenaje reductoare pentru vehiculele terestre,
huse pentru şeile motocicletelor, centuri de
siguranţã pentru scaunele vehiculului, huse de
scaun pentru vehicule, hamuri de siguranţã
pentru scaunele vehiculului, amortizoare de
şocuri pentru vehicule, ataşe, oglinzi laterale
pentru vehicule, semnalizatoare pentru vehicule,
suporturi de schiuri pentru maşini, huse pentru
roata  de  rezervă/huse  pentru anvelope  de
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pentru vehicule, parasolare (piese pentru
vehicule), parbrize pentru vehicule, cremaliere
de direcție pentru vehicule, dispozitive antiorbire
pentru vehicule, dispozitive de tractare din metal
pentru vehicule, dispozitive combinate cu arcuri
și amortizoare de șocuri pentru vehicule, huse
de protecție ajustate pentru scaune de vehicule,
huse pentru volan, huse protectoare ajustabile
pentru vehicule, accesorii pentru biciclete pentru
transportarea bagajului, acoperișuri electrice
decapotabile pentru vehicule, acoperișuri pentru
rulote, angrenaje cu roți pentru vehicule terestre,
amortizoare pentru automobile, ansambluri de
osii ale vehiculelor, atașe, arcuri de suspensie
pentru autovehicule, cabine pentru vehicule,
seturi de schimbătoare, sisteme de acționare cu
came pentru autovehicule, sisteme de angrenaj
pentru transmiterea puterii la vehiculele terestre,
motorizări, inclusiv motoare pentru vehicule
terestre, prelate ajustabile pentru vehicule,
prelate pentru vehicule, prelate adaptate (croite
pe formă) pentru remorci ale vehiculelor,
truse de scule pentru repararea pneurilor,
saboți de frână de vehicule, uși de portbagaj,
organizatoare pentru portbagaj, portbagaje
pentru motociclete, portbagaje laterale pentru
motociclete, suporturi de portbagaj pentru
capotă, roabe, lagăre de osie pentru vehicule
de teren, discuri pentru lagăre axiale de
ambreiaj pentru vehicule terestre, suporturi
exterioare pentru bagaje pentru vehicule,
transportoare suspendate, adaptoare pentru
lamele ștergătoarelor vehiculelor, acoperiș
protector pentru cărucioare de copii, accesorii
pentru biciclete pentru transportarea băuturilor,
antiorbire (dispozitive - pentru vehicule), trepte
pentru automobile, tapițerie pentru scaune de
vehicule, tapițerie pentru automobile, tăvițe
pentru scaune adaptate pentru vehicule,
suporturi pentru pungi din plastic adaptate
pentru folosirea în vehicule, suporturi cu cadre
încorporând roți pentru deplasarea obiectelor,
ștergătoare pentru farurile mașinilor, spătare
pentru biciclete, spătare pentru scaune de
vehicule, spoilere pentru circulația aerului,
scrumiere pentru vehicule, scaune sport pentru
automobile, recipiente adaptate pentru a fi
utilizate în interioare de vehicule, prelate
de cărucioare pentru copii, protecții laterale
pentru vehicule, protecții pentru aripi pentru
vehicule terestre, raclete pentru ștergătoarele de
parbrize, rafturi adaptate pentru a fi folosite în
vehicule, protecții împotriva zgârieturilor pentru
vehicule, reazeme nemetalice sub formă de
componente pentru vehicule, pompe cu aer
comprimat (accesorii pentru vehicule), polițe de
portbagaj pentru vehicule, panouri de protecție

contra căldurii pentru vehicule, paravane
despărțitoare pentru vehicule, organizatoare de
interior pentru vehicule, învelișuri aerodinamice
pentru vehicule, învelișuri de protecție pentru
nișe tapițate în interiorul vehiculelor, mânere
cu publicitate adaptate pentru cărucioarele de
cumpărături, monturi cu cârlig de remorcare,
jaluzele pentru geamurile vehiculelor, interioare
de protecție pentru vehicule, mânere de
portiere pentru vehicule terestre, mânere
de schimbătoare de viteze pentru vehicule,
mânere de frână de mână pentru vehicule,
huse protectoare ajustate pentru scaunele
din vehicule, huse retractabile pentru vehicule
transportatoare de mărfuri, huse semiajustabile
pentru vehicule, huse pentru tetiere de vehicule,
huse pentru scaune de vehicule, huse pentru
suporturi de difuzoare pentru vehicule, huse
de scaune ajustabile, tip mărgele, pentru
vehicule, huse detașabile (ajustabile) pentru
scaune de vehicule, huse adaptate pentru
vehicule, elemente componente pentru caroserii
de vehicule, coșuri pentru cărucioare de copii,
coșuri de gunoi adaptate pentru folosirea în
vehicule, corniere de protecție adaptate pentru
cărucioare, capote și huse pentru cărucioare
de copii, căptușeli de acoperiș pentru vehicule,
brichete electrice pentru vehicule terestre, benzi
parasolare pentru vehicule, benzi parasolare
pentru parbrizele vehiculelor, benzi de protecție
pentru uși de vehicule, bare în formă de
t pentru schilifturi, bare pentru scaun (piese
de vehicule), capace de închidere pentru
rezervoare de combustibil ale vehiculelor,
apărătoare de soare sub formă de componente
de caroserie pentru vehicule, biciclete, părți
și accesorii pentru vehicule, părţi şi accesorii
pentru vehicule pneumatice şi spaţiale, părţi
şi accesorii pentru vehicule de apă, părţi şi
accesorii pentru vehicule terestre, respectiv:
pompe de aer (accesorii pentru vehicule),
airbag-uri (dispozitive de siguranţă pentru
automobile), lanţuri antiderapante, dispozitive
antifurt pentru vehicule, anvelope de vehicule,
osii pentru vehicule, clipsuri pentru capota
vehiculelor, caroserii de vehicule, garnituri de
frână pentru vehicule, carcase pentru anvelopele
pneumatice, ambraiaje pentru vehiculele
terestre, brichete pentru automobile, biele pentru
vehiculele terestre, altele decât componentele
motoarelor, motoare de acţionare pentru
vehiculele terestre, motoare pentru vehiculele
terestre, roţi de cuplaj pentru vehiculele
terestre, cutii de viteze pentru vehiculele
terestre, mecanisme de acţionare pentru
vehiculele terestre, tetiere pentru scaunele
vehiculului, ştergătoare de faruri, capote
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pentru vehicule, claxoane pentru vehicule,
butuci pentru roţile vehiculului, capace pentru
butucul roţii, piuliţe pentru roţile vehiculului,
portbagaje pentru vehicule, plase de portbagaj
pentru vehicule, cricuri de motocicletă, şei de
motocicletă, lanţuri de motocicletă, cadre de
motocicletă, ghidoane de motocicletă, motoare,
electrice, pentru vehiculele terestre, apărătoare
de noroi, dispozitive antiderapante pentru
anvelopele vehiculelor, coşuri adaptate pentru
motociclete, hublouri, mecanisme de propulsie
pentru vehiculele terestre, oglinzi retrovizoare,
angrenaje reductoare pentru vehiculele terestre,
huse pentru şeile motocicletelor, centuri de
siguranţă pentru scaunele vehiculului, huse de
scaun pentru vehicule, hamuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculului, amortizoare de
şocuri pentru vehicule, ataşe, oglinzi laterale
pentru vehicule, semnalizatoare pentru vehicule,
suporturi de schiuri pentru maşini, huse pentru
roata de rezervă/huse pentru anvelope de
rezervă, spiţe pentru anvelope, amortizoare
suspensie pentru vehicule, obloane ridicătoare
(componente ale vehiculelor de teren)/hayoane
acţionate electric (componente ale vehiculelor
de teren), convertizoare ale cuplului de
torsiune pentru vehiculele terestre, bare de
torsiune pentru vehicule, sisteme de tractare
pentru vehicule, remorci pentru transportarea
bicicletelor, lanţuri de transmisie pentru
vehiculele terestre, arbori de transmisie pentru
vehiculele terestre, transmisii pentru vehiculele
terestre, benzi de rulare pentru vehicule (tip
tractor)/benzi de rulare pentru vehicule (role
şenile), camere de aer pentru anvelopele
pneumatice, turbine pentru vehiculele terestre,
anvelope pentru rotile vehiculului, şasiuri pentru
vehicule, roţi de vehicul, bare de protecţie
pentru vehicule, scări pentru vehicule, arcuri
de suspensie pentru vehicule, huse pentru
vehicule (formate), manşe de comandă pentru
vehicule, geamuri pentru vehicule, parbrize,
cricuri de bicicletă, lanţuri de bicicletă, ghidoane
de bicicletă, frâne de bicicletă, apărătoare de
noroi pentru bicicletă, manivele de bicicletă,
motoare de bicicletă, pedale de bicicletă, roţi
de bicicletă, şei de bicicletă, cadre de bicicletă,
sonerii de bicicletă, remorci pentru bicicletă,
saboţi de frână pentru vehicule, segmenţi de
frână pentru vehicule, plăcuţe de frână pentru
autovehicule, huse pentru volanul vehiculului,
saci de iarnă adaptaţi pentru cărucioare/saci
de iarnă adaptaţi pentru cărucioarele de copii,
angrenaje pentru biciclete.
14. Bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii
pentru ceasuri, inele și lanțuri de chei și
brelocuri pentru acestea, instrumente pentru

măsurarea timpului, pietre prețioase, perle și
metale prețioase și imitații ale acestora, articole
de bijuterie, instrumente de cronometrare,
instrumente cronologice, produse de bijuterie,
aliaje de argint, turmaline (pietre semiprețioase),
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, obiecte de artă din
aur emailat, obiecte de artă din metal (metale
prețioase), obiecte de artă din metale prețioase,
plăci comemorative, portchei fantezie din metale
prețioase, plăcuțe de identificare din metal
prețios, trofee confecționate din aliaje de metale
prețioase, seturi de monede pentru colecționari,
trofee confecționate din metale prețioase,
monede de colecție, mătănii, obiecte de artă
confecționate din pietre prețioase, obiecte de
artă de argint, lingou de aur, gablonțuri din bronz,
jetoane metalice utilizate pentru transportul
public, monede, monede comemorative, aliaje
de iridiu, aliaje de osmiu, aliaje de paladiu, aliaje
de rodiu, aliaje de ruteniu, articole decorative
(bibelouri sau bijuterii) pentru uz personal,
brelocuri placate cu metale prețioase, brățări
de identificare (bijuterii), bănuți de aramă,
cupe pentru premii din metale prețioase, cutii
decorative fabricate din metale prețioase, cutii
din metale prețioase, discuri ceramice utilizate ca
jetoane valorice, ace (bijuterii), ace de cravată,
ace de rever (bijuterii), agat ca bijuterie, agrafe
de cravată, amulete, talismane pentru coliere,
tiare, verighete, perle (bijuterie), pietre pentru
bijuterii, podoabe (bijuterie), talismane (bijuterii)
din metale comune, ștrasuri, ornamente pentru
pălării, ornamente pentru rochii sub formă de
bijuterii, ornamente pentru urechi sub formă
de bijuterii, ornamente pentru încălțăminte
(bijuterii), ornamente personale de metale
prețioase, pandantive, medalioane confecționate
din metale prețioase, medalioane confecționate
din metale neprețioase, medalioane, medalii,
lanțuri de gât, lanțuri de bijuterii, lanțuri (bijuterii),
jad (articole de bijuterie), insigne din metale
prețioase, inele placate cu metale prețioase,
inele din aur, încuietori pentru coliere, închizători
pentru bijuterii, inele de logodnă, inele (bijuterii),
imitații de bijuterii ornamentale, geme, imitații
de bijuterii, fire din metale prețioase (bijuterii),
clipsuri pentru urechi, coliere (bijuterii), coliere
plastron, cruciulițe (bijuterii), diademe, podoabe
din fildeș, cercei, caboșoane, butoni din metale
prețioase, cutii pentru butoni de manșete
decorativi, butoni de cămașă, broșe (bijuterie),
brelocuri, brățări (bijuterii), bijuterii-pandantive,
carcase de ceasuri de mână, carcase pentru
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ceasornice și ceasuri de mână, suporturi pentru
ceasornice, săculeți pentru bijuterii, adaptați,
suporturi pentru inele din metale prețioase, cutii
muzicale pentru bijuterii, cutii pentru bijuterii,
cutii pentru butoni, husa tip rulou pentru
depozitarea bijuteriilor, huse pentru ceasuri de
mână, rulouri organizatoare de bijuterii pentru
voiaj, ace de ceasornic, ace pentru ceasuri,
aparate și instrumente de cronometrie, articole
de ceasornicărie, brățări de ceas, ceasornice,
cadrane pentru ceasornice, ceasuri, lanțuri de
ceas, catarame pentru curele de ceas, produse
de ceasornicărie, sticlă de ceas, sisteme de
cronometrare pentru sport, ceasuri de referință
(ceasuri etalon), mecanisme de ceasornice
și ceasuri, mecanisme pentru întoarcerea
ceasurilor, oscilatoare pentru instrumente pentru
măsurarea timpului, pendule, pandantive pentru
lanțuri de ceas, piese de ceas, piese de
mecanism de ceas, piese pentru ceasornice,
cutii pentru ceasuri, limbi de ceas, mecanisme
de ceasornic, închizătoare pentru ceasuri, curele
de ceas, cronografe (ceasuri), cronografe, pietre
artificiale (prețioase sau semiprețioase), amulete
pentru inele de chei, brelocuri metalice, brelocuri,
nemetalice, lanțuri pentru chei, inele pentru chei,
portchei decorative, portchei din imitație de piele
cu inel, tocuri pentru chei din metale prețioase,
chei amulete din metale prețioase, chei amulete
placate cu metale prețioase, accesorii pentru
bijuterii, piese şi accesorii pentru bijuterii,
accesorii pentru ceasuri, piese şi accesorii
pentru instrumente de măsurare a timpului, piese
şi accesorii pentru instrumente cronometrice,
respectiv: pandantive pentru brelocuri, cleme
pentru bijuterii, ace de ceasornic, mecanisme
de ceasuri, inele retractabile pentru chei/lanţuri
retractabile pentru chei, cadrane (ceasornicărie),
inele de chei (inele despicate cu bijuterie
fără valoare sau podoabă decorativă)/lanţuri
pentru brelocuri (inele despicate cu bijuterie
fără valoare sau podoabă decorativă), cadrane
solare, curele de ceas/curele pentru ceasurile de
mână/ cureluşe de ceas, lanţuri de ceas, arcuri
de ceas, sticle de ceas/geamuri de ceas.
15. Accesorii muzicale, respectiv: corzi,
ancii, cheiţe (de acordare) şi pedale
pentru instrumente muzicale, burdufuri
pentru instrumentele muzicale, cutii pentru
instrumentele muzicale, cutguturi pentru
instrumentele muzicale, suporturi de bărbie
pentru viori, colofoniu pentru instrumentele
muzicale cu corzi/sacâz pentru instrumentele
muzicale cu corzi, feţe de tobe/feţe pentru tobe,
beţe pentru tobe, corzi de harpă, păr de cal
pentru arcuşuri pentru instrumentele muzicale,
claviaturi pentru instrumentele muzicale, clape

pentru instrumentele muzicale, muştiucuri pentru
instrumentele muzicale, timpane, benzi de
hârtie pentru instrumentele muzicale mecanice
(pianolă), pupitre pentru partituri, sintetizatoare,
surdine pentru instrumentele muzicale/
amortizoare (de sunet) pentru instrumentele
muzicale,valize pentru instrumente muzicale,
dispozitive de întors paginile pentru partituri,
instrumente muzicale, tuburi de suflat
(muzicale), valize pentru instrumente muzicale,
pedale pentru efecte sonore, pentru instrumente
muzicale, picioare (cuie de sprijin) pentru
contrabasuri, picioare (cuie de sprijin)
pentru violoncele, protecții de membrane
pentru flaute chinezești, pupitre pentru
partituri, rafturi adaptate pentru susținerea
instrumentelor muzicale, stative adaptate pentru
utilizare cu instrumente muzicale, stative
pentru instrumente muzicale, suporturi pentru
instrumente muzicale, suporturi de braț pentru
chitară, surdine, tastiere pentru instrumente
muzicale cu coarde, tonometre (marcatoare de
frecvență), tuburi de suflat, acordoare pentru
instrumente muzicale electronice, aparate
pentru întorsul paginilor la partituri, aparate
pentru acordarea instrumentelor muzicale,
baghete de dirijor, unelte de acordare
pentru instrumente cu coarde, cutii pentru
instrumente muzicale, diapazoane, dispozitive
pentru acordarea instrumentelor muzicale,
genți pentru transportul instrumentelor muzicale
cu claviatură, genți special adaptate pentru
transportul instrumentelor muzicale, hamuri
pentru instrumente muzicale, huse adaptate
pentru instrumentele muzicale, huse pentru
instrumente muzicale, huse pentru piane (croite
pe formă), șofare, tub de ploaie(instrumente
muzicale), supape pentru instrumente muzicale,
sintetizatoare (instrumente muzicale), mașini
de muzică de fundal electronice, mașini de
ritm electronice cu comandă automată, mașini
electronice de efecte de sunet (sintetizatoare),
mașini electronice de ritm, mașini pentru
efecte sonore sub formă de instrumente
muzicale, mecanisme pentru cutii muzicale,
muștiucuri pentru instrumente muzicale, ocarine
chinezești (xun), placa de sunet, pedale
pentru instrumente muzicale, rulouri muzicale,
rulouri muzicale perforate, sintetizatoare,
instrumente muzicale care conțin aparate pentru
producerea semnalelor audio, instrumente
muzicale care conțin aranjamente pentru
modificarea semnalelor audio, instrumente
muzicale care conțin aranjamente pentru
producerea semnalelor audio, instrumente
muzicale controlate de microprocesoare,
instrumente muzicale controlate de calculator,
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instrumente muzicale controlate prin calculator,
instrumente muzicale electronice, electrice și
mecanice, kazoo, instrumentele muzicale de stil
occidental, instrumente muzicale pentru copii,
instrumente de suflat, instrumente de percuție,
flaute chinezești, instrumente din alamă,
instrumente de suflat din lemn, instrumente cu
percuție, instrumente cu coarde, instrumente
cu claviatură, flașnete, foale de instrumente
muzicale, güiro (instrument muzical),
instrumente muzicale care incorporează
aparate pentru modificarea semnalelor audio,
acordeoane, ancii (instrumente muzicale),
aparate electronice pentru sintetizare de
muzică (instrument muzical), aparate muzicale
electronice controlate prin computer, aparate
muzicale electronice pentru acompaniament,
aparate muzicale electronice pentru instruire,
aparate muzicale electronice pentru practică,
aparate și instrumente electronice de
muzică, bandoneoane, bucium, carilonuri
electrice (instrumente muzicale), cutii muzicale,
concertine, trâmbițe, trompete, tromboane,
tube (instrument muzical de suflat), eufonii,
serpentine, bugle, bucine (trompete), cornete
cu piston, corni (instrumente muzicale),
flaute, fagoturi, claviete, clarinete, cimpoaie,
armonici, ancii, flaute (instrumente muzicale),
fluiere (instrumente muzicale), oboaie, ocarine,
muștiucuri din ebonită pentru instrumente
muzicale, saxofoane, piculine, suona (trompete
chinezești), pene (piese de instrumente
muzicale), bețe pentru tobe, cimbale, bețe
pentru timpani (instrumente muzicale), cabluri
de prindere pentru utilizare cu tobe premier,
castaniete, cinele (instrumente muzicale),
clopote (instrumente muzicale), coarde de
tobă, căluș pentru timpane, glockenspiel-uri,
djembe, gonguri, grupuri de clopote (instrumente
muzicale), maracas, marimbe, membrane de
tobă, pad-uri pentru tobe de exersare, set de
tobe, tam-tamuri, sistre, tamburine, timpane,
tobe, paduri pentru tobă electronică, xilofoane,
zornăitoare (instrumente muzicale), triangluri
(instrumente muzicale), tobe (instrumente
muzicale), arcușuri pentru instrumente muzicale,
baghete pentru arcușuri, basuri (instrumente
muzicale), capodastre pentru chitară, chitare,
călușuri pentru instrumente muzicale, coarde
de harpe, contrabasuri, corzi de chitară, cuie
pentru întins coardele la instrumentele muzicale,
viole, ukulele, violoncele, viori, vârfuri pentru
comutatoare de chitară.
16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare
și artă, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton și machete arhitectonice, produse

de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
blocnotesuri, suporturi pentru afișe din hârtie sau
carton), căptușeli pentru sertare confecționate
din hârtie parfumată, căptușeli parfumate pentru
sertare, tuburi din carton, sigle de firme din
hârtie, role de hârtie pentru mașini de calcul,
suluri de hârtie pentru imprimante, hârtie carbon
(indigo), pungi de ambalat din hârtie, rezerve de
hârtie, întărituri din carton pentru legarea cărților,
hârtie și carton industriale, hârtie adezivă,
aplicatoare de vopsea sub formă de bureți,
aplicații din hârtie, batoane de cerneală, carduri
cu mostre de culori, cărți de desenat sau de
scris, cărbune pentru artiști plastici, clipsuri
magnetice pentru suporturi de pensule, ceară
de modelat, cu excepția celei de uz dentar,
tuș, truse de desen, teuri (desen), triunghiuri
pentru proiectare, tocuri pentru desene sau
schițe, suporturi pentru cretă, stilouri de gravură,
stilouri de desen cu tuș, stilouri cu cerneală
chinezească, seturi de pictură pentru copii,
rulouri pentru trafalete, seturi de pictură pentru
artiști, suporturi pentru șevalete, șabloane pentru
desen tehnic, șervețele din hârtie, tăvițe pentru
păstrarea instrumentelor de proiectare, șabloane
pentru decorarea alimentelor și a băuturilor, tăvi
(țe) pentru role de vopsit, rigle, pulverizator cretă,
planșete de desen, planșe pentru gravat, role
pentru vopsit, pixuri colorate, pietre litografice,
piepteni pentru striuri decorative, pensule,
palete de culori, pânză de calc, pasteluri
(creioane), mânere pentru rulouri de vopsit,
mucava, materiale pentru modelare, matrițe de
hârtie parafinată, materiale pentru artiști plastici,
materiale plastice pentru modelaj, materiale de
modelare pentru artiști plastici, lut polimeric
pentru modelare, instrumente pentru tamponare
folosite de pictori, instrumente electrice de
pirogravură pe lemn pentru artiști, insigne
de hârtie, imprimeuri pe pânze, funde din
hârtie, echere, dreptare, echipament pentru
arte, mesteșuguri și de modelare, folii din
plastic adezive pentru fotografii, foi de plastic
autoadezive pentru acoperirea polițelor, cretă,
creioane, compasuri de trasat, ambalaje pentru
cadouri, umplutură de hârtie sau carton, saci de
gunoi, pungi pentru cadouri, pungi și saci de
hârtie, recipiente din carton, recipiente din carton
ondulat, recipiente de transport din carton, pungi
(învelitoare, săculețe) de ambalaj din hârtie
sau material plastic, panglici de hârtie pentru
ambalat cadouri, peliculă retractabilă, pernițe
sau elemente de protecție din hârtie pentru
ambalare, plicuri de hârtie pentru împachetare,
huse de mobilier din hârtie, neajustate, folii
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pentru ambalarea alimentelor, folii de plastic
pentru împachetat și ambalat, cutii pentru
depozitarea revistelor, folie adezivă din plastic
pentru ambalat, foi de plastic pentru ambalat,
foi de hârtie pentru ambalat, foi absorbante din
hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor
alimentare, cutii pentru cadouri, cutii din fibră
de lemn, cutii din hârtie, cutii din carton pentru
ambalat, cutii din carton, căptușeli de hârtie,
cornete (de hârtie), cartoane de ouă, cârpe
de șters din hârtie, cartonașe cu nume pentru
mese, bavete cu mâneci, din hârtie, bavete
din hârtie, batiste de hârtie, bannere din hârtie,
articole decorative din hârtie pentru centrul
mesei, acoperitoare pentru tăvi de instrumente
dentare, fabricate din hârtie, umbreluțe din
hârtie pentru cocteiluri, stegulețe din hârtie,
suporturi absorbante de unică folosință pentru
animale de companie, suporturi de masă pentru
pahare, confecționate din carton, suporturi de
pahare din hârtie, suporturi din mucava pentru
pahare, șervețele pentru demachiat, din hârtie,
suporturi din carton pentru pahare, șervețele din
hârtie, role de bucătărie (hârtie), role de hârtie
igienică, pungi de gunoi din hârtie, prosoape
din hârtie, lopățele din carton pentru eliminarea
excrementelor animalelor de companie, hârtie
pentru copt, hârtie pentru raft, hârtie pentru
sertare, parfumată sau neparfumată, ghirlande
de hârtie, hârtie absorbantă, filtre de apă
din hârtie, fețe de masă din hârtie, dantelă
de hârtie, decorațiuni de hârtie pentru masă,
decorațiuni din carton pentru alimente, covorașe
absorbante de unică folosință pentru dresajul
animalelor de companie, dischete demachiante
din hârtie, acuarele, artă murală din carton în
3d, articole serigrafiate, artă murală din hârtie
în 3d, decorațiuni de perete din hârtie, desene,
fotogravuri, figurine din carton, figurine din hârtie,
gravuri, imagini, litogravuri, oleografii, machete
arhitecturale, lucrări de caligrafie, ornamente
de hârtie pentru torturi, picturi, picturi și lucrări
caligrafice, portrete, schițe, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, sculpturi ornamentale din
papier mâché, reproduceri artistice tipărite,
reproduceri de picturi, agende, ace cu gămălie
(papetărie), abțibilduri (decalcomanii), afișe
publicitare, afișe, ziare, vase de curățat
pensulele de scris, vase de curățat pensule
de caligrafie, vizor port-etichete pentru dosare,
umezitoare (articole de birou), ustensile de scris
și ștampilat, ustensile de corectare și ștergere,
albume foto și albume pentru colecționari, agrafe
de birou pentru hârtie, arte vizuale tipărite,
articole de papetărie parfumate, articole pentru
birou, ascuțitori de creioane, benzi adezive
pentru papetărie sau de uz casnic, autocolante

pentru bara de protecție a mașinilor, autocolante
(articole de papetărie), benzi elastice pentru
birou, bibliorafturi pentru rețete, bibliorafturi,
benzi gumate (papetărie), capse de birou, bilete
tipărite, broșuri, bonuri valorice, blocnotesuri
pentru notițe, caiete, buletine informative,
buletine de știri (materiale tipărite), broșuri
tipărite, capse de birou, capsatoare, calendare,
capace de sticle de lapte (de colecție),
carnete, carnete de cec, carnete cu informatii,
carioci cu vârf de fibră, caricaturi, carduri
de fidelitate din hârtie, carduri de cadouri,
carduri cu mesaje de mulțumire, accesorii
pentru creioane, accesorii pentru scriere, bile
de pix, carioci, călimări, cartușe pentru stilouri,
cerneală de scris, cerneală pentru desen,
condeie, creioane acționate mecanic, garnituri
de birou, cutii pentru stilou și creion, cretă de
scris, creioane de colorat, creioane mecanice,
penare, mine pentru creioane, instrumente de
scris, mape pentru scris (papetărie), hârtie
sugativă, plumiere, pixuri și stilouri, penițe (de
scris), ustensile de scris, suporturi atașate la
instrumentele de scris pentru a fi mai ușor
de folosit, suporturi pentru așezarea orizontală
a stilourilor, suporturi pentru agățat pensule
de scris, suporturi pentru așezarea verticală a
stilourilor, suporturi pentru creioane și stilouri,
tocuri, truse pentru prelevarea amprentelor, truse
de creioane, tușiere, stilouri, sigilii, seturi de
creioane, rezerve pentru markere, protecție de
buzunar pentru stilou, seturi de stilou, ștampilă
datieră, ștampilă de cauciuc pentru documente,
creioane corectoare, batoane corectoare, bandă
corectoare pentru dactilografie, gume de șters,
răzuitoare de birou, radiere, markere cu
ștergere uscată, lichid corector, ștergătoare
pentru table albe, tipare de croitorie, timbre,
tichete (bilete), teuri pentru desen, tipărituri,
tăvi pentru birou, tatuaje temporare, table
magnetice pentru planificarea activităților și a
programărilor, tablete de ceară pentru sigilii,
table pentru luat notițe (articole de birou), table
de scris albe, table albe cu proprietăți magnetice,
tabele de scor, suporturi-presă pentru cărți,
supracoperte din hârtie pentru dosare, suporturi
pentru ștampile (sigilii), suporturi separatoare
pentru corespondeță și notițe, suporturi pentru
instrumente de scris, suporturi pentru hârtie
(articole de birou), suporturi pentru dosare,
suporturi pentru ecusoane cu nume (articole
de birou), suporturi pentru documente sub
formă de articole de papetărie, suporturi
pentru corespondeță, suporturi pentru carnețele,
suporturi pentru capsatoare, suporturi pentru
calendare de birou, ștergătoare de penițe,
suporturi cu sertare pentru articole de papetărie
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(birotică), suport de birou rotativ pentru a
nota și păstra informații de contact, suporturi
de birou pentru cărți de vizită, suporturi de
birou pentru documente, ștampile de birou,
seturi de birou, separatoare pentru dosare,
separatoare pentru carnețele de notițe, semne
de carte, semne adezive, sclipici pentru
papetărie, șabloane (papetărie), saci poștali
fabricați din hârtie, reviste (publicații periodice),
publicații promoționale, publicații periodice
tipărite, rame pentru fotografii, registre, publicații
periodice, prospecte, produse de imprimerie,
plicuri, pliante, planșe de perete, planuri
arhitecturale, planificatoare (articole tipărite),
piuneze, picturi artistice, periodice, perforatoare
electrice (articole de birou), etuiuri pentru
pașaport, paspartuuri, organizatoare personale,
pagini de albume de fotografii, organizatoare
de birou, panglici din hârtie creponată, orare,
modele tipărite, meniuri, notesuri, materiale
imprimate, mașini de birou, mape tip servietă,
mape pentru documente, mape, manuale
tipărite, litere și cifre adezive, litere și cifre
realizate din hârtie, jurnale de buzunar,
jurnale de bord (jurnale de bord), jurnale
comerciale, litere cu adeziv pentru inscripții, lecții
tipărite, jurnale, insigne din carton, indicatoare
publicitare din hârtie, inele de hârtie pentru
trabucuri, indexuri pentru dosare, tipare pentru
confecționarea articolelor de îmbrăcăminte,
imprimeuri cu desene animate, horoscoape
tipărite, huse pentru carnete de cecuri,
hârtie de calc, hărți de traseu, hărți rutiere,
formulare în alb (tipărite), florare, flip-charturi
cu foi goale, flip-charturi imprimate, folii pentru
documente, etichete pentru cadouri, etichete
tipărite din hârtie, etichete din hârtie, etichete
din carton, etichete autocolante, etichete
adezive, echipament pentru imprimare și
legare, echipament pentru educație/învățământ,
dosare, almanahuri, anuare (publicații tipărite),
bancnote, batoane de vopsea, blocuri de
desen, caiete școlare, călăreți pentru cartoteci,
carnețele, carnete de cecuri, cărți de vizită, cărți
de telefon, cărți de joc cu întrebări, cărți cu
abțibilduri pentru activități, cartonașe nescrise,
cartonașe de colecție, cecuri, ceară sigiliu,
chitanțiere, cerneală, colaje, coperte de protecție
pentru cărți, coperte (papetărie), coșuri de birou
pentru accesorii de birou, creioane colorate,
cutii pentru creioane, cutii pentru dosare,
cupoane, cutii pentru flipchart-uri, decalcomanii,
decapsatoare, cuvinte încrucișate, cutii pentru
șabloane, diplome imprimate, diagrame tipărite,
deschizător scrisori, decorațiuni din hârtie pentru
petreceri, degetare de cauciuc, decorațiuni
adezive de perete, realizate din hârtie,

decorațiuni de petreceri din hârtie metalică,
diagrame rotunde de carton, din două sau
mai multe bucăți suprapuse, pentru calcularea
datelor, dispozitive de mărunțire a cd-urilor,
de uz casnic sau profesional, ecusoane cu
nume (articole de birou), embleme imprimate,
felicitări (tipărite), etuiuri pentru pașapoarte,
etuiuri pentru ștampile, etichete pentru marcare,
fălțuitoare (articole de birou), fanioane de hârtie,
fișe cu date, fișe cu informații, fișe (papetărie),
felicitări pop-up, felicitări muzicale, felicitări
aniversare, felicitări pentru ocazii speciale,
fluturași informativi, folii adezive de transfer, folii
transparente (papetărie), formulare comerciale,
fotografii (tipărite), fotografii înrămate și
neînrămate, grafice tipărite, ghiduri de studiu
(tipărite).
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bagaje, pungi
și alte accesorii, respectiv: portofele şi
alte articole destinate transportului şicăratului
precum rucsacuri, genţi, borsete, cufere şi
geamantane, mape, plase de cumpărături,
huse de voiaj, portmonee, poşete, punguţe,
plicuri, săculeţi din piele pentru ambalaj, raniţe,
sacoşe pentru cumpărături, tolbe, truse de
voiaj şi valize, bastoane, umbrele și parasolare,
umbrele, umbrele de soare, botnițe, căpăstre
de cai, cravașe pentru jochei, centuri pentru
câini, articole de voiaj, cadre pentru poșete,
cărucioare pentru cumpărături cu roți, borsete
și genți de purtat la brâu, borsete pentru
unelte, vândute goale, borsete, bagaje de
mână, bagaje de călătorie, cutii de machiaj,
curele pentru portmonee, curele pentru bagaje,
cufere (bagaje), cutii de transport, etichete
pentru bagaje, eșarfe portbebe, etuiuri pentru
carduri de credit (portmonee), dosare pentru
conferințe, mape pentru documente, cutii din
piele pentru pălării, cutii pentru cravată, genți
cu rotile, geamantane, genți, geamantane cu
rotile, valize, truse medicale goale, pentru
uzul medicilor, valize cu rotile, truse de voiaj
(marochinărie), tolbe de vânătoare (accesorii de
vânătoare), truse de ras vândute goale, tocuri
pentru permis de conducere, suporturi pentru
transportat haine, suporturi pentru transportat
costume, suporturi sub formă de portofele pentru
chei, truse de toaletă (fără conținut), truse de
scule, din piele (goale), suporturi pentru cărți
de vizită, suporturi pentru etichete de bagaje,
suporturi pentru bancnote, structuri pentru genți
de mână, serviete și genți diplomat, săculețe,
serviete, sacoșe reutilizabile pentru cumpărături,
sacoșe textile pentru cumpărături, saci pentru
haine, saci de voiaj, rucsacuri, poșete,
portmonee și portofele, portofele, portmonee,
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portchei, portcarduri (marochinărie), port-bebe,
mânere de valiză, marsupii pentru transportul
copiilor mici, mape pliabile pentru documente,
lădițe pentru cosmetice (fără conținut), huse
pentru încălțăminte, huse pentru îmbrăcăminte,
pentru voiaj, huse speciale adaptate pentru
transportarea bastoanelor pliante de mers,
închizători pentru portmonee de mărunțis, huse
pentru bagaje, huse pentru costume, cămăși
și rochii pentru călătorie, ghiozdane, gentuțe
cosmetice, goale, gentuțe universale de purtat la
încheietura mâinii.
20. Adăposturi și paturi pentru animale, afișaje,
standuri și indicatoare, nu din metal, mobilă și
mobilier, recipiente și dispozitive de închidere
și suporturi pentru acestea, nemetalice, scări și
trepte mobile, nu din metal, statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din
materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
incluse în această clasă, balamale nemetalice,
vizoare pentru uși, nu din metal (fără mărire),
ventile, nu din metal, tije pentru scări, tije
de sprijin pentru plante sau copaci, tije
pentru suspensie nemetalice pentru atârnarea
articolelor, tăvi nemetalice, tobe de înfășurare
nemetalice, nemecanice, pentru furtunuri, tipare
din plastic pentru utilizare în cadrul procesului
de fabricare de mobilier, tuburi din plastic
care se pot strânge, goale, ventuze (accesorii),
ventilatoare pentru uz personal, care nu sunt
electrice, verigi confecționate din materiale
nemetalice, țăruși, nu din metal, pentru plante
sau copaci, șine pentru perdele de duș, țăruși
nemetalici pentru corturi, suporturi pentru plante,
suporturi pentru fanioane, suporturi pentru
copaci (nemetalice), tacheți pentru andocare,
nu din metal, sisteme nemetalice de fixare
pentru plăcuțe de înmatriculare, șaibe din
plastic, prăjini nemetalice, plăcuțe pentru ușă,
nu din metal, plăcuțe de identificare pentru
animale, nemetalice, plăci funerare din plastic,
opritoare pentru dulapuri, nu din metal, opritoare
din lemn pentru uși, mulaje din ipsos pentru
turnarea de materiale ceramice, mânere sferice
din plastic, mânere din sticlă, mânere rotunde
din lemn, mânere din porțelan, matrițe de
plastic pentru fabricarea săpunului, manșoane
din materiale nemetalice pentru bastoane de
mers, manșoane pentru susținerea conductelor
(plastic), mosoare nemetalice cu acționare
manuală pentru furtunuri de grădină, muchii
de scări din plastic, mânere pentru sertare,
nu din metal, mânere din plastic pentru uși,
mânere din plastic pentru sertare, mânere din
ceramică pentru mobilier, mânere de sprijin
nemetalice, lanțuri, nu din metal, inele pentru
perdele, inele pentru nas de taur (nemetalice),

mânere din ceramică, inele pentru draperii
de duș, glisiere suspendate de plafon din
materiale nemetalice, garnituri din material
plastic, furtunuri nemecanice pentru tobe de
înfășurare, nemetalice, încuietori și chei, nu
din metal, geamanduri, garnituri pentru uși,
porți și ferestre, nu din metal, închideri cu
inel, altele decât cele din metal, etriere de
întindere, nu din metal, evantaie de mână,
etichete din plastic, dopuri pentru chiuvete,
nemetalice, dopuri pentru dușuri, nemetalice,
doage din lemn, distanțiere pentru plăci, dopuri
de cadă din materiale nemetalice, discuri și
plăci de suport, nu din metal, distanțiere din
plastic folosite împreună cu panourile sandviș,
covorașe de protecție, detașabile, pentru
chiuvete, cobilițe, clanțe din lemn, corniere
din plastic, dispozitive de fixare nemetalice,
clame ajustabile (nemetalice), capră de tăiat
lemne, carlige nemetalice pentru baie, cepuri
(nemetalice) pentru căzi, catarge portabile
pentru arborat steaguri, nu din metal, cârlige
cu șurub, nu din metal, cârlige nemetalice,
cale pentru roți, nu din metal, brățări de
identificare, nemetalice, bobine din lemn (pentru
fire, mătase, șnur), bolțuri de ancorare, nu din
metal, bețișoare din lemn pentru bomboane sau
înghețată, bare pentru draperii de duș, bare de
duș, bare de plastic pentru scări, bare maner,
nemetalice, bujii nemetalice cu autofiletare,
șuruburi nemetalice, nituri nemetalice, pitoane,
nemetalice, piulițe (încuietori), nu din metal,
mijloace de fixare pentru cabluri, conectori
și suporturi, nu din metal, dopuri nemetalice,
cuie nemetalice, dispozitive de fixare pentru
țevi, conectori și suporturi, nu din metal,
cleme nemetalice, agățătoare nemetalice pentru
depozitare pe rafturi, articole pentru organizarea
hainelor, altare pentru familii budiste (butsudan),
arcuri sub formă de accesorii nemetalice
pentru tapițerie, balansoare, balansoare pentru
copii, uși pentru mobilier, vitrine de prezentare
(altele decât vitrinele frigorifice), zăvoare pentru
mobilă, nu din metal, uși de mobile, uși de
dulapuri, tetiere (mobilă), umerașe și cuiere
pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier)
și cârlige pentru îmbrăcăminte, suprafețe de
lucru, țarcuri pentru bebeluși, țarcuri de copii,
suporturi nemetalice pentru mobilă, suporturi
nemetalice pentru rafturi (piese de mobilier),
suporturi nemetalice pentru unelte, montate pe
perete, suporturi pentru oglindă, suporturi, nu
din metal, pentru susținerea meselor, suporturi
de umbrele, suporturi de mobilier nemetalice,
suporturi de cărți, suporturi independente pentru
prosoape (mobilier), suporturi nemetalice pentru
mobilier, stative pentru sticle, standuri pentru
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ziare, șine nemetalice pentru sertare, sertare
(piese de mobilier), sertare pentru mobilier,
separatoare pentru rafturi (nemetalice) sub
formă de piese de mobilier, scăunele-leagăn,
scaune gonflabile, scaune de baie portabile
pentru bebeluși, destinate utilizării în cada
de baie, rotile, rezemătoare de picioare,
rezemătoare ajustabile pentru a sta în pat
în poziție șezând, rastele pentru arme, rafturi
utilizate ca piese de mobilier pentru copii,
rafturi suspendate pentru depozitare (mobilier),
rafturi prefabricate (mobilier), rafturi pliante,
rame, rafturi modulare (mobilier), rafturi metalice,
rafturi (mobilier) confecționate în principal
din lemn, utilizate pentru depozitare, rafturi
(mobilier) confecționate în principal din plastic,
utilizate pentru depozitare, rafturi de mobilă,
rafturi, protecții din fetru pentru picioare de
mobilier, premergătoare pentru copii, porți de
siguranță pentru uși sau scări, premergătoare
pentru bebeluși, plăci frontale de dulapuri,
piese pentru dulapuri (nemetalice), piese de
mobilier, piese de mobilier nemetalice, piese
pentru sisteme de rafturi (nemetalice), piese
de asamblare pentru mobilier, picioare pentru
mobilă, pereți despărțitori (mobilier), picioare
de scaun, picioare de masă, perne pentru
scaune, paravane separatoare (mobilier), paturi,
așternuturi, saltele și perne, panouri pentru
partea din spate (piese de mobilier), oglinzi
(sticlă argintată), module pentru depozitare
(mobilier), module nemetalice demontabile
(mobilier), mobilier pentru casă, birou și
grădină, mobilier de baie, mobilier de exterior,
rafturi de mobile, mânere pentru mobilă, din
plastic, lăzi pentru scule nemetalice, goale,
leagăne pentru verandă, mânere rotunde pentru
sertare (nemetalice), lăzi de depozitare, huse
pentru îmbrăcăminte (garderobe), huse textile
(adaptate) pentru mobilier, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
huse de protecție pentru mobilier (ajustate),
huse de schimb (ajustate) pentru scaune (piese
de mobilier), grilaje pentru șemineuri (mobilier),
huse adaptate pentru mobilier, grilaje din lemn,
grilaje nemetalice de protecție pentru bebeluși,
copii și animale de companie (mobilier),
grilaje de siguranță (bariere) extensibile
pentru scări, grilaje de siguranță extensibile
pentru uși, glisoare nemetalice pentru mobilă,
glisiere pentru sertare (nemetalice), ghișee
pentru bănci, ghidaje (dispozitive de culisare)
pentru sertare (nemetalice), garnituri pentru
dulapuri (nu din metal), ghidaje (dispozitive
de culisare) pentru sertare (articole metalice
pentru mobilier), extensii pentru mese, etajere,
garnituri nemetalice pentru mobilier, elemente de

mobilier, cutii pentru unelte (mobilier), dispozitive
de fixare nemetalice pentru mobilier, dispozitive
de ghidare pentru sertare (nemetalice),
dispozitive de fixare nemetalice pentru rafturi,
cutii pentru trusouri de nou-născuți (din lemn
sau plastic), coșuri împletite, cotiere pentru
mobilă, plăci de chihlimbar sintetic, casete
pentru chei (mobilier), coarne de animal,
coarne artificiale, carapace de broască țestoasă
(material neprelucrat sau parțial prelucrat), benzi
de plută, benzi de lemn, bambus, gheare de
animale, chihlimbar, cochilii de melc de mare,
colți de fildeș (material neprelucrat sau parțial
prelucrat), fildeș, dinți de animale, corali, copite
de animale, muchii din paie, imitații de baga,
împletituri de paie, trestie (materiale pentru
împletit), spumă de mare, sidef, răchită, cochilii
de scoici, os de balenă, oase de animale
(material neprelucrat sau parțial prelucrat),
valve (material neprelucrat sau semi-prelucrat),
animale împăiate, busturi de fildeș, busturi de
ceară, busturi de os, busturi din lemn, busturi de
plastic, obiecte de artă din lemn, din ceară, din
ghips sau din materiale plastice, capcana viselor
(decorațiuni), decorații pentru masă (ornamente)
confecționate din lemn, trofee din plastic, statui
din plastic, statui din os, trofee de lemn, sculpturi
ornamentale realizate din ipsos, statuete de
fildeș, statuete din lemn, ceară, ghips sau
din materiale plastice, statuete din os, statui
de fildeș, statui din chihlimbar presat, plăcuțe
decorative murale (mobilier), nu din materiale
textile, plăci decorative din ipsos, sculpturi de
ipsos, sculpturi de ceară, sculpturi de plastic,
sculpturi din fildeș, sculpturi din lemn, sculpturi în
os, ornamente de plastic pentru torturi, obiecte
de artă din lemn, obiecte de artă din ipsos,
obiecte de artă din ceară, obiecte de artă
din material plastic, obiecte de artă fabricate
din paie, obiecte de artă fabricate din plută,
opere de artă din coajă de nucă, ornamente
pentru prăjituri realizate din plastic, modele
la scară redusă, din plastic, pentru decorare,
modele (ornamente) confecționate din ipsos,
modele (ornamente) confecționate din ceară,
modele (ornamente) confecționate din plastic,
modele (ornamente) confecționate din lemn,
modele (ornamente) confecționate din rășini
sintetice, machete de vehicule (ornamente)
confecționate din lemn, machete de vehicule
(ornamente) confecționate din plastic, machete
de vehicule (ornamente) confecționate din ceară,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din ipsos, machete de figurine (ornamente)
confecționate din rășini sintetice, machete de
avioane (ornamente) confecționate din ipsos,
machete de avioane (ornamente) confecționate
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din lemn, machete de avioane (ornamente)
confecționate din plastic, machete de avioane
(ornamente) confecționate din ceară, machete
de avioane (ornamente) confecționate din rășini
sintetice, lucrări de artă din chihlimbar, globuri
lucioase, imitații de produse alimentare, din
plastic, figurine ornamentale confecționate din
lemn, figurine ornamentale confecționate din
ipsos, figurine ornamentale confecționate din
ceară, figurine turnate din materiale plastice,
figurine din răşină, figurine din os, figurine în
miniatură (plastic), figurine din lemn, figurine
din ipsos, figurine din fildeș, figurine din ceară,
decorațiuni de perete din ceară, decorațiuni
de perete, din lemn, butoaie și putini, nu
din metal, butelii pentru gaz, nu din metal,
canistre, nu din metal, capace pentru recipiente,
capsule ale timpului nemetalice, vase din
plastic pentru ambalare, tăvi de stivuire din
plastic, truse de scule nemetalice, goale, tuburi
de plastic pentru transmiterea corespondenței,
rezervoare nemetalice pentru depozitarea apei
(recipiente), sicrie și urne funerare, scrinuri,
rezervoare pentru stocarea gazelor, care nu
sunt metalice sau de zidărie, recipiente pentru
protecție, realizate din materiale nemetalice,
destinate depozitării de bunuri, recipiente
nemetalice pentru lichide (altele decât cele
pentru uz casnic și bucătărie), recipiente
de apă portabile confecționate din plastic,
recipiente din plastic pentru medicamente,
recipiente din plastic pentru medicație utilizate
în scopuri comerciale, recipiente flexibile din
plastic pentru transportarea lichidelor, recipiente
din plastic pentru depozitarea bunurilor în
vederea transportului, lăzi și palete, nu din
metal, dulăpioare cu încuietoare pentru bagaje,
dulapuri murale, dopuri din plastic pentru
recipiente utilizate la împachetarea bunurilor
industriale, închideri combinate pentru recipiente
(nemetalice și nu pentru uz casnic sau
bucătărie), dispozitive de închidere pentru
recipiente (nemetalice), cutii din plastic, cutii
de siguranță, nu din metal, cutii de plastic
decorative, cutii de lemn pentru sticle, cutii
de lemn pentru stocarea jucăriilor, cutii
confecționate din materiale plastice laminate,
cutii de ambalare confecționate din lemn, coveți
nemetalice, containere nemetalice, containere
flotante nemetalice, cofraje din plastic pentru
ouă, cisterne de apă din plastic de uz
casnic, cisterne de apă din plastic de uz
industrial, cifre pentru plăcuțele de înmatriculare
(nemetalice), cifre confecționate din plastic
pentru mobilier, cifre confecționate din plastic
pentru clădiri, baloane publicitare, aviziere
din plută, articole pentru afișarea prețului la

punctele de vânzare, realizate din materiale
plastice, benzi decorative din plastic pentru
aplicarea pe fațadele magazinelor, vitrine de
prezentare, table pentru prezentări, tejghele
pentru expunere, vitrine, tabele de marcaj,
suporturi rotative (mobilier), suporturi pentru
reviste, suporturi pentru tejghele, standuri
de prezentare pentru mărfuri, standuri de
prezentare portabile pentru reclame, standuri de
prezentare, sisteme de afișare, seturi de piese
(vândute împreună) pentru asamblare vitrine,
rafturi de magazin, rafturi de prezentare, rame
pentru panouri indicatoare, semne gonflabile
din plastic, plăcuțe din plastic, portcarturi
sub formă de panouri de prezentare, plăcuțe
decorative (nemetalice) pentru vehicule, plăcuțe
de înmatriculare pentru vehicule (nemetalice),
plăci din lemn pentru scopuri publicitare
(neluminoase), placi de identitate, nemetalice,
panouri publicitare, panouri de prezentare a
bijuteriilor, mobilier pentru magazine, numere
de casă, nemetalice, neluminoase, panouri de
afișare, manechine și manechini de croitorie,
mobilier pentru expunerea produselor, conuri
rutiere de plastic, ecusoane din plastic, rampe
din plastic destinate utilizării cu vehicule, taburet
înălțător (kick step), case de joacă pentru
animale de companie, cuibare, culcușuri pentru
animale, fundații de fagure pentru stupi, mobilier
pentru animalele de companie, perne pentru
animale de companie, rame pentru stupi, stupi
de albine, stâlpi de zgâriat pentru pisici, trape
de acces pentru câini/pisici nemetalice sau
din zidărie, cutii poștale cu picior (nu din
metal), paturi, dulapuri (mobilier), canapele,
noptiere, comode, mese, scaune, fotolii, birouri,
scări pentru biblioteci, nemetalice, etajere
pentru biblioteci, unități de depozitare (mobilier),
accesorii (nemetalice) pentru bufete, accesorii
(nemetalice) pentru dulapuri, accesorii pentru
dulapuri (nemetalice), accesorii de interior pentru
garderobe, accesorii metalice pentru expunere
(mobilier), accesorii pentru mobilier, care nu
sunt din metal, accesorii pentru pătuțuri (cu
excepția lenjeriei de pat), accesorii nemetalice
pentru magazin respectiv: articole pentru
organizarea hainelor (mobilier), bibliorafturi
pentru depozitarea revistelor (mobilier), buferuri,
birouri, poliţe pentru biblioteci, etajere pentru
biblioteci, grilaje nemetalice de protecţie pentru
bebeluşi, copii şi animale de companie
(mobilier), coşuri pentru bebeluşi (pătuturi),
huse adaptate pentru ramele de la pătuturi de
copii, pătuturi de siguranţă, protecţii antilovire
pentru pătuţuri-leagăn de copii, altele decât
lenjeriile de pat, bariere de protecţie pentru
pat, perne de susţinere pentru scăunele de
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copii, vergele metalice de perdele, suporturi
de raft metalice (piese de mobilier), ştifturi
metalice cu cap şi gaură pentru cui spintecat,
nu din metal, standuri metalice de prezentare,
şine metalice pentru perdele, sertare metalice
(piese de mobilier), separatoare metalice pentru
rafturi (piese de mobilier), rafturi metalice,
module metalice demontabile, bolţuri, şuruburi,
dibluri, rotile pentru mobilă, somiere, cârlige de
agăţat, nemetalice/cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, fitinguri pentru mobilă,
nemetalice, elemente despărţitoare din lemn
pentru mobilă/elemente despărţitoare din lemn
pentru mobilă, balamale, nemetalice, rafturi,
sertare pentru mobilă, bare de plastic pentru
scări, muchii de scări din plastic, grilaje de
siguranţă (bariere) extensibile pentru scări.
21. Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale
ca porțelan, teracotă sau sticlă, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu utilizare
nespecificată, ustensile cosmetice, pentru igienă
și pentru îngrijirea frumuseții, ustensile de
uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, veselă, articole de bucătărie și
recipiente, articole pentru curățarea dentară,
aparate de demachiat, non-electrice, aparate
pentru demachiere, electrice, aparate pentru
demachiere, neelectrice, aplicatoare cosmetice,
aplicatoare de fard, aplicatoare pentru farduri
de ochi, bureți, bureței pentru machiaj,
bureți cosmetici, bureți de baie, bureți de
față pentru aplicarea machiajului, bureți de
toaletă, pămătufuri pentru bărbierit, bureți
pentru corp, bureți pentru curățarea feței,
bureți pentru frecare, ustensile cosmetice,
căzi, aparate deodorizante pentru uz personal,
dozatoare pentru șampon, doze din sticlă
pentru medicație, goale, flacoane pentru parfum,
dozatoare de săpun, dozatoare pentru creme de
îngrijire a pielii, distribuitoare pentru cosmetice,
dispozitive de demachiere, mănuși abrazive
pentru exfolierea pielii, pensule de uz cosmetic,
pensule pentru buze, pensule pentru contur
de ochi, perii de baie, perii pentru curățat,
perii pentru exfoliere, perii pentru rimel,
perii pentru igiena personală, periuțe pentru
gene, piepteni, portfarduri (accesorizate), pudre
compacte (cutii), pudriere (goale), pudriere din
metale prețioase, pudriere din metale prețioase
(vândute goale), pudră cosmetică compactă,
pulverizatoare de parfum, pulverizatoare de
uz casnic, spatule cosmetice, rafturi pentru
cosmetice, rafturi pentru geluri de duș, rafturi
pentru preparate de curățare a corpului,
recipiente pentru cosmetice, recipiente pentru

loțiuni, goale, de uz casnic, recipiente pentru
săpun, savoniere, spatule cosmetice destinate
utilizării împreună cu preparate de epilare,
periuțe pentru sprâncene, sticle goale pentru
pulverizare, suporturi pentru cosmetice, truse
de toaletă, truse de toaletă cu conținut,
perii cosmetice, cutii adaptate pentru ustensile
cosmetice, aspersoare, boluri pentru flori, coșuri
de flori, ghivece de flori, jardiniere, perii pentru
gazon, mănuși de grădinărit, pulverizatoare
pentru furtunuri de grădină, recipiente pentru
flori, stropitori, suporturi pentru flori, vaze,
vaze pentru flori, acvarii și vivarii, articole
pentru controlul dăunătorilor și paraziților, colivii
pentru păsări, boluri pentru peștișori, litiere
pentru animale de companie, aparate de curățat
scame, electrice sau neelectrice, coșuri de
rufe, cârlige de rufe, frânghii pentru întins
rufele, mese de călcat, încălțătoare, suporturi
de uscat haine, suporturi pentru fiare de
călcat, articole de sticlărie, bibelouri de porțelan,
busturi din porțelan, porțelanuri, lucrări de
artă confecționate din ceramică, lucrări de
artă confecționate din cristal, aparat de masaj
pentru pielea capului, bazine (recipiente), boluri
pentru bărbierit, cuve pentru clătit, chiuvete,
dispozitive pentru săpun lichid, dozatoare de
gel de duș, dozatoare de săpun de mâini,
olițe pentru copii, inele și bare pentru suportul
prosoapelor, piepteni electrici, suporturi pentru
bureți, suporturi de perete pentru săpun,
suporturi de pahare pentru baie, aparat
pentru parfumarea aerului, cutii pentru monezi
(pușculițe), pahare, vase de băut și articole
pentru baruri, aparate de gătit cu aburi,
neelectrice, aparate de gătit sub vid, boluri de
sticlă, paie de băut, ustensile de curățenie pentru
toaletă și baie, lăzi de gunoi, boluri pentru
băut pentru animale de companie, boluri pentru
hrănirea animalelor de companie, automate,
boluri pentru hrănirea și adăparea animalelor
de companie, dispozitive electronice de hrănire
pentru animale de companie, dispozitive de
hrănire pentru animale pe care animalele le
pot acționa singure, articole pentru animale,
căușe pentru hrana canină, distribuitoare de
hrană pentru animale de companie acționate
de acestea, adăpătoare nemecanizate sub
formă de distribuitoare portabile de apă și
de lichide pentru animale de companie,
alimentatoare nemecanizate pentru animale,
adăpători acționate de animale domestice,
căni speciale cu muștiuc pentru hrănire,
dispozitive de hrănire pentru hrănirea păsărilor
în colivii, dispozitive de hrănire pentru hrănirea
păsărilor în natură, dispozitive de hrănire
pentru păsări, iesle de hrănire metalice pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

407

22. Fibre textile brute și înlocuitori, materiale
pentru umplere și capitonare, blănuri crude
provenite de la animale, bumbac brut, cânepă,
fibre acrilice, smocuri de lână, rafie, saci din
plasă acoperită cu plastic pentru cultivare de
plante și arbori, păr de animale, plase din
poliester pentru ambalarea produselor, lână
brută sau tratată, materiale textile fibroase
brute, mătase brută, mohair, panouri paravânt
din plastic destinate utilizării pe terenurile de
tenis, iută, gogoși de mătase, filamente textile,
fibre textile sintetice, fibre pentru peruci, fibre
pentru fabricarea de corzi pentru rachete,
fibre pentru fabricare de dale de mochetă,
fibre pentru fabricare de covoare, așchii de
lemn, alge de mare (materiale de umplutură),
ambalaje din paie pentru sticle, ambalaje
din paie aleatorii, căptușeală din fibră, fibre
pentru căptușire, fulgi de pene detinați utilizării
drept material de umplere, umpluturi pentru
perne, umpluturi pentru pilote, vatelină din
poliester, vată pentru umplutură și capitonare
a tapiseriei, vată de filtrat, zegras pentru
tapițerie, puf de plapumă (pene), recipiente
textile pentru ambalare industrială, pene pentru
umpluturi (tapițerie), umpluturi din fibre sintetice,
umplutură, nu din cauciuc, materiale plastice,
hârtie sau carton, pene, lână de lemn, curele și
benzi, frânghii și sfori, marchize, prelate, corturi
și acoperitoare neadaptate, căptușeli folosite la
recipientele pentru depozitare în vrac, canava
pentru înfășurat plante, acoperire din plastic
destinată utilizării ca protecție împotriva stropirii,
folii de hârtie pentru protecția împotriva stropirii,
jaluzele exterioare din materiale textile, legături,
nemetalice, pânze de protecție împotriva
prafului, pânză groasă pentru înfășurat plante,
plase, vele, sacoșe și saci pentru împachetare,
depozitare și transport, benzi nemetalice pentru
ambalare sau legare, benzi elastice pentru legat,
chingi de tracțiune fabricate din materiale textile,
chingi din material textil pentru încărcături,
curele de blocare nemetalice, cuplaje sau
legături nemetalice, curele nemetalice pentru
încărcare, hamace, cabluri nemetalice pentru
manipularea încărcăturilor, legături nemetalice
pentru manipularea încărcăturilor, cabluri
nemetalice, cordaje, cordoane elastice, velatură,
șnururi, corzi pentru alpinism, corzi pentru
corturi, dispozitive pentru fixarea bagajelor din
vehicule, dispozitive sub formă de sfoară elastică
pentru susținerea bunurilor pe vehicule, cabluri
de remorcare pentru vehicule, copertine, țesături
pentru umbrare și pavilioane, prelate pentru
vehicule neajustate, prelate pentru piscine spa,
neajustate, structuri semipermanente de pânză,
structuri temporare fabricate din materiale

bovine, dispozitive de hrănire pentru păsări
sub formă de recipiente, iesle pentru bovine,
jgheaburi metalice pentru bovine, jgheaburi de
apă pentru bovine, troace pentru ovine, litiere
pentru pisici, filtre destinate utilizării în litiere
pentru pisici, tăvi de plastic folosite ca litiere
pentru pisici, duze pentru furtunuri de apă,
terarii de apartament (pentru animale), sticle
pentru apă, bazine de apă (pentru pești vii),
perii pentru animale de companie, borcane cu
gustări pentru animale de companie, recipiente
de uz casnic pentru depozitarea hranei pentru
animale de companie, periuțe de dinți pentru
animale de companie, piepteni pentru animale
domestice, recipiente de băut pentru animale,
cuști de sârmă pentru animale domestice, vase
de mâncare pentru animale de casă, vase pentru
mâncare pentru animale de casă, recipiente
de mâncare pentru animale de companie,
recipiente din plastic pentru distribuirea de
mâncare animalelor de companie, recipiente
din plastic pentru distribuirea de produse de
băut animalelor de companie, distribuitoare de
lichide pentru utilizare cu sticle, distribuitoare de
băuturi, neelectrice, ajutaje pentru pulverizare
pentru furtunurile de grădină, capete de
stropitori, duze de furtun pentru stropit, aparate
neelectrice pentru lustruirea podelelor, aparate
de ceruit neelectrice, aparate pentru șters praful,
neelectrice, aplicatoare de ceară pentru podea,
montabile pe un mâner de mop, bureți abrazivi,
bureți de curățat de uz casnic, bureți de mare
naturali, bureți de menaj, bureți metalici, bureți
pentru bucătărie, capete de mop, cârpe pentru
curățare, cârpă pentru ochelari, distribuitoare
de săpun, fărașe, dispozitive non-electrice
de curățat covoare, găleți de plastic, lavete
de spălat vase, instrumente abrazive pentru
utilizare în bucătărie (curățare), instrumente cu
ventuze pentru desfundarea țevilor, instrumente
de spălat geamuri (pentru uz casnic), mănuși
de curățenie din țesături, litiere pentru animale,
mături, mănuși de menaj, material pentru perii,
material pentru curățare, pămătufuri de praf,
mopuri, perii, perii de spălat, perii de praf, perii
pentru haine, ștergătoare de geamuri, raclete
de uz casnic, pompe de desfundat toaleta,
suporturi pentru perii de toaletă, vaporizatoare
de parfum (goale), truse pentru accesorii de păr
de menaj și de uz casnic, mănuși de bucătărie,
mănuși din cauciuc pentru uz casnic, mănuși
din plastic de uz casnic, mănuși de bumbac de
uz casnic, tăvi biodegradabile de uz casnic, tăvi
compostabile, suporturi pentru veselă, suporturi
pentru ustensile de bucătărie, recipiente de uz
casnic, truse de voiaj.
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25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte, lenjerie intimă și de noapte,
șosete.

26. Accesorii pentru îmbrăcăminte, articole
de cusut și articole decorative din
material textil, respectiv: ace pentru
maşina de cusut, brasarde/banderole de
braţ (accesorii de îmbrăcăminte), broşe
(accesorii de îmbrăcăminte), catarame(accesorii
de îmbrăcăminte), suporturi pentru gulere,
cordoane pentru îmbrăcăminte, croşete/ace de
croşetat, forme pentru cârpit, borduri pentru
îmbrăcăminte, broderie/articole ornamentale
(broderie), închizători pentru îmbrăcăminte,
volănaşe pentru îmbrăcăminte, panglici și
funde de mercerie, petice termoadezive pentru
repararea sau decorarea articolelor textile,
andrele, ornamente din dantelă/pasmanter,
monograme pentru marcarea lenjeriilor/numere
sau litere pentru marcarea lenjeriilor, ornamente
pentru pantofi, cârlige pentru pantofi, capse,
fermoare pentru genţi/închizători cu fermoar
pentru genţi, ace și ace cu gămălie pentru
entomologie, articole de păr (decorativ, fixare și
protetice), brelocuri (nu ca bijuterii sau pentru
chei, inele sau lanțuri), fructe, flori și legume
artificiale, ace, trese, tivuri false, volane de fuste,
șnururi răsucite pentru îmbrăcăminte, suporturi
pentru gulere, piese care se lipesc la cald,
pentru ornamente de articole textile (mercerie),
rame pentru articole croșetate, roți de trasare,
rozete din materiale textile, set de accesorii
interschimbabile pentru pantofi, nemetalice,
seturi de cusut, șireturi de încălțăminte,
șnururi pentru bordat, sisteme de închidere cu
fermoar de plastic, sisteme de fixare pentru
încălțăminte, pene decorative, pernițe de ace,
petice pentru haine, panglici, șnururi (cu excepția
broderiei), panglici elastice, paiete, ornamente
pentru pălării, piese care se lipesc la căldură
pentru ornamente de articole textile (mercerie),
nasturi, materiale pentru tivirea articolelor
de îmbrăcăminte, jartiere de gleznă, jabouri
(dantele), mărgele pentru ornament, întărituri
pentru tivirea articolelor de îmbrăcăminte,
insigne brodate, încheietori de curea, încheietori
pentru rochii, încheietori pentru sutiene,
încheietori pentru îmbrăcăminte, închizătoare
cu arici, închizători cu fermoare, închizători
metalice pentru încălțăminte, franjuri, fermoare
pentru genți, flori artificiale pentru articole
de îmbrăcăminte, epoleți, embleme brodate,
degetare pentru cusut, dantele, fermoare,
croșete, cutii de croitorie, clipsuri pentru mănuși,
catarame pentru încălțăminte, catarame pentru
îmbrăcăminte, ciucuri (pasmanterie), carabine,
broderie, butoni, articole de mercerie, ace de
siguranță, andrele de tricotat, păr fals.
27. Carpete de perete și tavan, nu din material
textil, învelitori de pardoseală, învelitori de gazon

24. Materiale textile, produse textile și
înlocuitori, produse de filtrare din material textil,
articole individuale confecționate din materiale
textile lipite de materiale cauciucate, articole
din materiale textile pentru șaluri și eșarfe
(yashmagh) pentru acoperirea capului, articole
nețesute (textile), tul pentru croitorie, tricot,
tul, țesături pentru mobilier și tapițerii, țesături
pentru îmbrăcăminte, țesături pentru perdele,
țesături industriale, țesături din fibre sintetice,
produse din material textil la bucată, produse
din materiale textile de uz casnic, plasă din
plastic pentru muște, plase de țânțari tratate
cu insecticid, pâsle nețesute, mușama, mochetă
(țesături), moleschin, pânză pentru broderii,
materiale de tapițerie, textile pentru perete,
lenjerie, huse pentru mobilă, decorațiuni de
perete, etichete din material textil, lenjerie de pat
și pături, materiale textile pentru baie, produse
textile pentru bucătărie și masă, prosoape.

textile, parasoluri (exterior), din materiale textile,
paravane pentru protecția împotriva vântului,
corturi pentru duș, folii pentru sol, huse
neajustate pentru ambarcațiuni și vehicule
maritime, fire pentru plase, lațuri (capcane),
plase comerciale, plase de camuflaj folosite la
vânătoare, plase de camuflaj pentru radare,
plase de pescuit, plase de grădină, plase din
material textil pentru prevenirea căderilor de
pietre, plase paravânt, plase elastice pentru
produse din carne, plase folosite împreună cu
structuri plutitoare, plase pentru umbrit, plase
pentru năvoade, materiale pentru fabricarea
velelor, scânduri pentru ambarcațiuni, săculeți de
protecție pentru spălarea ciorapilor de damă.
23. Ațe și fire, semitorturi de sticlă, mosoare
cu ață, fire de mătase, fire de vâscoză, fire și
fibre din deșeuri degresate, fire de in, fire de
iută, fire de lână, mătase filată, lână filată, fire
textile realizate din fibre naturale, fire texturate
cu poliester, fire sintetice, bumbac filat, camgarn,
fire de cocos, fibre de țesut pentru utilizare
la garnituri de pompe, fibre de țesătorie de
uz industrial, fibre din materiale plastice tăiate
de uz textil, fibre scămoșate, fibre filate de
poliester de uz textil, filamente textile (fire), fire
comercializate la trusă, fire de cașmir, fire de
angora, fire de argint de uz textil, fire de păr, fire
de mătase.
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artificial, tapiserii murale (elemente decorative
pentru pereți fabricate din material netextil),
tapet, covoare, carpete și preșuri.
28. Echipamente pentru parcuri de distracții
și terenuri de joacă, articole și echipament
de sport, jucării, jocuri și articole de joacă,
aeromodele, zmeie, seturi de jucării, mese
multifuncționale pentru copii (jucării), jucării
zornăitoare, jucării vorbitoare, kituri de asamblat
machete la scară (jucării), machete auto (jucării),
machete de animale (jucării), machete de clădiri
(jucării), machete de plastic sub formă de jucării,
machete de structuri (jucării), jucării antistres,
aparate de exerciții de jucărie, aparate pentru
jocuri video, jocuri electronice de tip arcade și
aparate de jocuri electronice, articole de joacă
educative, articole fantezie pentru petreceri,
biciclete de jucărie, bastoane pentru majorete,
căluți-balansoar, case de păpuși, camere de aer
gonflabile pentru activități recreative acvatice,
corturi de joacă, tobogane, triciclete (articole de
joacă), trotinete, patine cu role în linie, accesorii
de protecție pentru coate pentru practicarea
patinajului, aparate de gimnastică, aparate de
interior pentru fitness, veste de protecție pentru
arte marțiale, trambuline, skateboarduri, schiuri,
saci de box, sănii, ringuri de box, protecții de
corp pentru sport, prăștii, popice, pompe pentru
mingi, platforme pentru exerciții, patine, parașute
de rezistență pentru antrenament fizic, piscine
gonflabile pentru agrement, mingi de sport, jocuri
sportive, leagăne pentru yoga, genți adaptate
articolelor de sport, genți adaptate pentru
transportul accesoriilor sportive, echipament
pentru înot, scaune de joc interactive pentru
jocuri video, mingi antistres pentru antrenarea
mâinilor, mingi antistres din materiale maleabile,
joystick-uri pentru jocuri video, console de jocuri,
console portabile pentru jocuri video, controlere
pentru console de jocuri, plute de pescuit,
gute de pescuit, lansete de pescuit, genți de
pescuit, nade pentru pescuit, strune pentru
pescuit, momeală pentru pescuit, mincioguri de
pescuit, plute pentru pescuit, cârlige de pescuit,
echipament de pescuit, mulinete pentru pescuit,
plase pentru pescuit, hamuri pentru pescuit,
monturi paternoster pentru pescuit, senzori
de mușcătură (pescuit), momeală de pescuit
(sintetic), momeală artificială pentru pescuit,
juvelnice (unelte de pescuit), genți adaptate
pentru pescuit, nadă artificială de pescuit, bărci
gonflabile pentru pescuit, cutii cu nade pentru
pescuit (articole de pescuit), cutii de insecte
pentru pescuit (articole de pescuit), vârtejuri
(unelte de pescuit), momeală artificială de
pescuit, fire tippet pentru pescuit, vergi de undițe
pentru pescuit, muște artificiale folosite pentru

pescuit, suporturi pentru undițe de pescuit, vergi
de pescuit pentru personalizare, greutăți de
plumb pentru pescuit, plase de pescuit în acvari,
tocuri pentru undițe de pescuit, lansete pentru
pescuit la muscă, aparate indicatoare acustice
folosite pentru pescuit, momeli mirositoare
pentru vânătoare sau pescuit, plase pentru
pescuitul cu undița, greutăți din wolfram pentru
pescuit, cutii de ustensile pentru pescuit, momeli
pentru vânătoare sau pescuit, suporturi de undiță
pentru pescuitul de pe mal, indicatoare de
mușcătura peștelui pentru pescuit la copcă,
momeală artificială de aruncat în apă pentru
pescuit, alarme de mușcătură pentru pescuitul
cu undița, săculeți cu momeală pentru catapulte
de pescuit, articole de scoatere a peștelui
din cârlige de undiță (accesorii de pescuit),
indicatoare de presiune electronice folosite la
pescuitul cu undiță, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun, accesorii pentru
antrenamentul de golf, accesorii de pescuit,
articole de pescuit, articole și echipamente
pentru vânătoare și pescuit, respectiv: crose de
golf, indicatoare de tragere/muşcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/muşcătură (unelte
de pescuit), coşuri de prins peşte (capcane de
pescuit), momeli pentru vânătoare sau pescuit/
nade pentru vânătoare sau pescuit, unelte pentru
refacerea gazonului (accesorii de golf)/unelte
pentru remedierea găurilor din gazon (accesorii
de golf), instrumente de pescuit, gută pentru
pescuit, mincioguri pentru pescarii cu undiţa,
undiţe de pescuit, cutii de ustensile pentru
pescuit.
34. Articole pentru uz cu tutun, chibrituri,
tutun și produse de tutun (inclusiv înlocuitori),
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
și arome și soluții pentru acestea, brichete
pentru fumători, curățătoare de pipă, scrumiere
pentru fumători, recipiente și umidificatori pentru
tutun, narghilele, pipe, arome pentru tutun, țigări,
țigarete, trabucuri și alte articole pentru fumători
gata de utilizare, tutun vrac, de rulat și de pipă,
cartușe pentru țigări electronice.

───────
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ROMANIA

(740) SIMION & BACIU - CONSILIERE
IN PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., STR. NATAȚIEI NR. 63,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 013322,
ROMANIA

(540)

OpenDesign TRUSTED
DENTAL CLINIC

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.03; 29.01.04; 27.05.01;
27.05.06; 27.05.17; 02.09.10

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

44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii farmaceutice, servicii medicale,
servicii de stomatologie, asistență medicală în
ambulatoriu, asistență medicală la domiciliu,
consiliere cu privire la diete și nutriție, consiliere
în materie de sănătate, consiliere și consultanță
legate de stilul de viață în scop medical,
consultanță profesională în materie de îngrijire
a sănătății, efectuarea de controale medicale,
evaluarea riscului asupra sănătăţii, fizioterapie,
servicii oferite de centre de recuperare fizică,
servicii oferite de centre de îngrijiri paleative,
furnizare de informații referitoare la sănătate,
furnizare de informații în materie de sănătate prin
telefon, furnizarea de informații medicale prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
furnizarea de servicii de îngrijire a sănătății la
domiciliu, monitorizarea pacienților, planificare
familială, servicii de analize de laborator, servicii
de asistență sanitară la domiciliu, servicii oferite
de bancă de țesuturi umane, servicii oferite
de clinici medicale și de sănătate, servicii de

consultanță în domeniul asistenței medicale,
servicii de infirmerie la domiciliu, servicii de
informații medicale furnizate pe internet, servicii
de moașe, servicii de terapie, servicii de îngrijire
medicală pentru pacienți internați și externi,
servicii medicale oferite printr-o rețea de furnizori
de servicii medicale pe bază contractuală.

───────

(210) M 2022 02531
(151) 09/04/2022
(732) DAMICO INFO MEDIA SRL, STR.

VICTOR ION POPA NR. 9E, G2, AP.
20, JUDETUL VASLUI, BÂRLAD,
731001, VASLUI, ROMANIA

(540)

PULS 24 www.puls24.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03

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

35. Închiriere de spațiu publicitar pe site-uri web.
41. Publicare online de ziare electronice,
publicare de ziare.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, portocaliu,
turcoaz
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(210) M 2022 02533
(151) 10/04/2022
(732) DAYSPORTCOM, STR. PLUTINEI

81, JUDETUL BRAILA, BRAILA,
810527, BRĂILA, ROMANIA

(540)

1923

(531) Clasificare Viena:
27.07.01; 24.03.01

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

25. Articole de îmbrăcăminte din imitație
de piele, articole de îmbrăcăminte din
piele, articole de îmbrăcăminte impermeabile,
articole de îmbrăcăminte pentru atletism,
articole de îmbrăcăminte pentru băieți,
articole de îmbrăcăminte pentru ciclism,
articole de îmbrăcăminte pentru copii, articole
de îmbrăcăminte pentru schi, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte purtate în timpul exercițiilor
de judo, articole de îmbrăcăminte termice,
articole de îmbrăcăminte de ocazie, articole
de îmbrăcăminte pentru copii mici, articole
de îmbrăcăminte pentru dans, articole
de îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte pentru triatlon, articole de
îmbrăcăminte purtate în timpul luptelor greco-
romane, articole de îmbrăcăminte brodate,
articole de îmbrăcăminte care conțin substanțe
pentru slăbit, articole de îmbrăcăminte cu
protecție solară, articole de îmbrăcăminte de
exterior pentru bebeluși, articole purtate în jurul
gâtului, articole vestimentare pentru bărbați,
slip bărbătesc de baie, bandane, baticuri,
ascoturi (cravate), halate de baie, blugi, bluze,
bluze cu glugă, bluze cu guler pe gât,
bluze cu guler înalt, bluze de antrenament,
bluze de trening, bluze sport, bluze sport cu

mâneci scurte, bluze și șorturi pentru sport,
cămăși, ciorapi, ciorapi de atletism, colanți,
combinezoane (îmbrăcăminte), combinezoane
de schi, costume, costume de baie, costume de
gimnastică, costume de jogging (îmbrăcăminte),
costume de karate, costume de lucru, costume
de neopren, jachete (îmbrăcăminte), jachete de
trening, jachete din bumbac, jachete din polar,
jachete sport, pantaloni de trening, pantaloni
de sport, pantaloni impermeabili, pulovere,
tricouri, veste, uniforme școlare, uniforme
profesionale, bascheți, cizme, cizme și ghete,
crampoane pentru ghete de fotbal, echipament
de gimnastică, ghete, ghete de fotbal, ghete de
munte, încălțăminte de sport, încălțăminte pentru
bărbați și femei, articole de purtat pe cap pentru
copii, articole sportive pentru acoperit capul
(cu excepția căștilor), articole termice pentru
acoperirea capului, banderole pentru cap, băști,
căciuli cu ciucuri, căciuli cu nod, cagule pentru
schiori, căciuli tip cagulă, căciuli și șepci pentru
ski, căști de înot, eșarfe de pus pe cap, eșarfă
tubulară, fesuri, glugi, pălării, șepci și căciuli
pentru sport, șepci sportive, treninguri (pentru
sport), treninguri de nailon și bumbac, tricouri de
fotbal.

───────

(210) M 2022 02534
(151) 10/04/2022
(732) BESTETIC FOR LIFE SRL, STR.

POPA SAPCA, NR. 12, SAD 1,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
300057, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

VITTA CLINIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────
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(210) M 2022 02535
(151) 10/04/2022
(732) BESTETIC FOR LIFE SRL, STR.

POPA SAPCA, NR.12, SAD 1,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
300057, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 29.01.11

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────

(210) M 2022 02536
(151) 11/04/2022
(732) BESTETIC FOR LIFE, STR. POPA

SAPCA, NR. 12, SAD 1, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, 300057, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

vitta

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.06

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────

(591) Culori revendicate: rosu (HEX 
#f47063, #e83227)

(591) Culori revendicate: rosu (HEX 
#f47063,#e83227), albastru (HEX 
#10044c)
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STR. UZINEI NR. 1, MIOVENI,
115400, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Împreună spre
KILOMETRUL BINE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 06.01.04

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

16. Materiale de hârtie și imprimate: manuale,
cărți, reviste tipărite, articole pentru birou,
articole de papetărie și accesorii educative.
35. Publicitate online.
38. Servicii de telecomunicații, difuzare on-
line de programe educaționale și de instruire,
transmitere de imagini și mesaje asistate
de calculator, comunicații prin terminale de
calculator, furnizarea accesului la site-uri web pe
internet.
41. Educație, furnizarea de informații în materie
de educație, servicii educaționale legate de
conservarea mediului, educație și instruire
privind conservarea naturii și mediului, servicii
educative pentru adulți referitoare la mediu,
organizare de concursuri, competiții, seminarii,
conferințe în materie de educație, organizare/
realizare de concursuri pe internet, organizare
de concursuri cu întrebări și răspunsuri,
publicare de materiale educative, manuale, cărți,
broșuri, fotografii, texte, altele decât cele cu
scop publicitar, afișe, reviste, povești, cărți
instructive, furnizarea de informații în domeniul
educației, furnizată on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet.
42. Crearea si menținerea de site-uri web.

───────

(210) M 2022 02540
(151) 11/04/2022
(732) IMPACT DEVELOPER &

CONTRACTOR SA, SOS.
BUCURESTI-PLOIESTI, NR.
172-176, CLADIREA WILLBROOK
PLATINUM & CONVENTION
CENTER, CLADIREA A, ET.
1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Wellness Club
By GREENFIELD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 01.15.15

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 02539
(151) 11/04/2022
(732) SC AUTOMOBILE DACIA SA,

(591) Culori revendicate: kaki (Pantone
5615C), alb

(591) Culori revendicate: verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 02546
(151) 11/04/2022
(732) PROGRESS CONSULTING

SA, STR.BABA NOVAC,
NR.194, JUDET CONSTANȚA,
CONSTANȚA, 900366,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

ZENSANIT
(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, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
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.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 02547
(151) 11/04/2022
(732) IMPLANT EXPERT SERVICES

SRL, STR. CHINDIEI, NR. 4,
PARTER, CAM.1 ȘI CAMERELE
3-5, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DentalVerse by Dr. Leahu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 26.11.12;
29.01.02; 29.01.04

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

9. Aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor.
41. Furnizarea de informaţii în domeniul
educaţiei.
44. Servicii stomatologice.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, verde
deschis
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(210) M 2022 02549
(151) 12/04/2022
(732) SCHEAU GEORGE SIMION, SAT

FELEACU, JUD. CLUJ, COMUNA
FELEACU, CLUJ, ROMANIA

(540)

modulo Tot mai simplu!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 12.01.01; 12.01.19

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

20. Fotolii, agățători pentru genți nemetalice,
coșuri pentru copii sau leagăne, somiere,
articole pentru pat, cu excepția lenjeriei, paturi,
schelete din paturi de lemn, bănci, cufere de
depozitare, nemetalice/lăzi, nemetalice, mască
de chiuvetă (mobilier), suporturi pentru cărți
(mobilă), dulapuri pentru cărți, suporturi pentru
sticle, cutii din lemn pentru sticle, cutii din
lemn sau plastic, bare de protecție pentru
pătuțurile de copii, altele decât lenjeria de pat,
șezlonguri, comode, cutii pentru jucării, cuiere,
console, pătuțuri pentru copii, tejghele (mese),
lădițe, dulapuri, inele pentru perdele, suporturi
pentru draperii, nu cele din material textil, galerii
pentru perdele, cârlige pentru perdele, birouri,
aviziere, suporturi de prezentare, divane, uși
pentru mobilă, dibluri, nemetalice/cepuri (știfturi),
nemetalice/știfturi (cepuri) nemetalice, mese de
proiectare, mese de toaletă, picioare pentru
mobilă, dulapuri pentru dosare, socluri pentru
ghivece cu flori, suporturi pentru flori (mobilă),
tabureți, panouri despărțitoare (mobilă), mobilă,
elemenete despărțitoare din lemn pentru mobilă/
elemente despărțitoare din lemn pentru mobilă,
rafturi de mobilă, scaune înalte pentru bebeluși,
premergătoare, panouri de agățat cheile, scări
din lemn sau plastic, pupitre, picioare pentru
mobilă, rafturi de bibliotecă, dulapuri individuale,
rafturi pentru reviste, mese pentru masaj, saltele,
dulapuri pentru medicamente, elemente mobile
(decorațiuni), mobilă de birou, rame pentru
tablouri, colțare pentru ramele tablouri/suporturi
de susținere pentru tablouri (rame), rafturi pentru

farfurii, țarcuri dejoacă pentru bebeluși, rafturi
(mobilă), mobilier școlar, scaune/bănci (scaune),
scaune din metal, rafturi pentru dulapurile de
registratură, rafturi pentru depozitare, unități de
rafturi, vitrine (mobilă), bufeturi, sticlă argintată
(oglinzi), canapele, taburete, mese, mese din
metal, dulapuri pentru scule, nemetalice, goale,
suporturi de prosoape (mobilă), tăvi, nemetalice,
mese pentru calculatoare mobilă)/mese cu rotile
pentru calculatoare (mobilă), mese de scris/
rafturi pentru mașinile de scris, suporturi pentru
umbrele, dulapuri de haine, mese de scris,
sertare pentru mobilă, vestiar pentru bagaje
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate, publicitate prin poștă,
producția de clipuri publicitare, postare de
afișe publicitare, închirierea panourilor de afișaj
(panouri publicitare), demonstrații cu produse,
publicitate directă prin poștă, răspândirea
materialelor publicitare, cercetare de marketing,
marketing, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, publicitate exterioară.

───────

(210) M 2022 02551
(151) 11/04/2022
(732) PROGRESS CONSULTING SA,

STR. BABA NOVAC NR.194,
JUD CONSTANTA, CONSTANTA,
900366, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

DEZISTRONG
(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, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
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pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
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.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 02554
(151) 11/04/2022
(732) PROGRESS CONSULTING SA,

STR.BABA NOVAC NR.194, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900366, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

CURATALL
(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, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide
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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou

───────

(210) M 2022 02557
(151) 11/04/2022
(732) PROGRESS CONSULTING SA,

STR.BABA NOVAC NR.194, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANTA,
900366, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

DEZINSTRONG
(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, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
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.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2022 02559
(151) 11/04/2022
(732) EMIL ROȘCA, STR. GÂRLEI NR.

47C, BL. C2-U5, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

STORY OF OUD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 02560
(151) 11/04/2022
(732) ALINA-SIMONA SOANEA-

ANTONESCU, STR. VISELOR
NR. 1, VILA 50, SAT BALOTESTI,
JUDEŢ ILFOV, COMUNA
BALOTESTI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

ARTBOX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vopsele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale de artă, servicii de comerț
cu amănuntul cu privire la produse de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu obiecte de papetărie, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, servicii de vanzare cu
amanuntul si online in legatura cu produse
pentru pictura, servicii de vanzare cu amanuntul
si online in legatura cu acuarele, culori acrilice,

tus, cerneala, ebru, culori tempera, vopsele
pentru diferite materiale, servicii de vanzare cu
amanuntul si online in legatura cu pensule pentru
pictura, suporturi pentru pictura, hartie si panza
pentru pictura, blaturi pentru icoane, servicii
de vanzare cu amanuntul si online in legatura
cu produse auxiliare pentru pictura si accesorii
pentru pictura, cum ar fi grunduri, diluanti, clei
si rasini, paste acrilice, vernis-lacuri, pigmenti
pentru pictura, palete si cutite pentru pictura,
manuale pentru pictura, servicii de vanzare cu
amanuntul si online in legatura cu sevalete
pentru pictura si desen, servicii de vanzare
cu amanuntul si online in legatura cu produse
pentru desen, servicii de vanzare cu amanuntul
si online in legatura cu carioci si markere,
evidentiatoare, carioci pensula, carioci pentru
copii, carioci profesionale, creioane, creioane
grafit, creioane colorate, creioane mecanice,
creioane pastel, creta grafica, carbune si grafit
pentru desen, servicii de vanzare cu amanuntul
si online in legatura cu instrumente de scris,
servicii de vanzare cu amanuntul si online
in legatura cu pixuri, stilouri, linere, blocuri
de desen, blocnotes, caiete, coli de hartie,
servicii de vanzare cu amanuntul si online in
legatura cu accesorii pentru grafica si desen,
cum ar fi plansete, mese de lucru, mape,
tuburi port desen, ascutitori, compasuri, radiere,
rigle, echere, sabloane, servicii de vanzare cu
amanuntul si online in legatura cu articole pentru
gravura si serigrafie, servicii de vanzare cu
amanuntul si online in legatura cu articole pentru
caligrafie, tocuri si stilouri, penite, seturi de
caligrafie, servicii de vanzare cu amanuntul si
online in legatura cu produse pentru aerografie,
aerografe, culori, compresoare si piese de
schimb, servicii de vanzare cu amanuntul si
online in legatura cu articole pentru pictura
pe numere, carti de colorat, vopsele pentru
pictura pe fata, lut polimeric, pasta polimerica,
accesorii pentru modelaj, sabloane decorative,
lumanari decorative, hartie decorativa, tehnica
servetelului, zentangle, servicii de vanzare cu
amanuntul si online in legatura cu articole
pentru sculptura, adezivi, foita de aur, materiale
auxiliare pentru poleire, culori metalizate,
materiale pentru machete, dalti pentru sculptura,
cutite de cioplic, rasini si silicon, rame pentru
tablouri, accesorii pentru inramari, servicii de
vanzare cu amanuntul si online in legatura cu
cuptoare pentru sticla si ceramica, servicii de
vanzare cu amanuntul si online in legatura cu
culori pentru textile, culori guasa si culori pe baza
de ulei.

───────
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(210) M 2022 02564
(151) 11/04/2022
(732) PHOTOMEDIA EM360 SRL, SOS.

STRĂULEȘTI, NR. 106, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA
AD MEDIA CONSULT SRL,
STR. EROU IANCU NICOLAE,
NR. 103, CASA I-2, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
ELOCINŢEI, NR. 8, SECTOR 1,
BUCUREŞTI , 113311, ROMANIA

(540)

PACTUL PENTRU
STABILITATE 2022 - 2023

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.19; 26.01.03;
26.11.05

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare prin toate formele cunoscute
sau care se vor dezvolta ulterior, inclusiv
online, servicii de reprezentare media şi
relaţii publice, prin toate mijloacele cunoscute
sau care se vor dezvolta ulterior, inclusiv
online prin websiteuri specializate, asistență în
managementul afacerilor, în afaceri și servicii
administrative privind fiscalitatea, servicii de
consultanță în afaceri, întrebări privind afacerile,
consultanşă în organizarea si managementul
afacerilor, prognoze economice, servicii de relatii
media, servicii de lobby comercial, publicarea
de texte publicitare, procesarea cuvintelor,
servicii de redacție și de redactare în scopuri

publicitare, furnizarea de informații fiscale,
comerciale, economice si de afaceri inclusiv prin
intermediul unui site web, servicii de revista
presei în domeniul economic şi social, studii
și cercetări de marketing, analize, studii și
cercetări pentru afaceri, consultanță în domeniul
cercetării pieței, cercetări de afaceri pentru
noile afaceri, intervievare în scopul cercetării
pieței, consiliere fiscală, consultanță fiscală,
planificarea obligațiilor fiscale, declarații fiscale,
consiliere contabilă în domeniul fiscal, sondaje
de opinie, sondaje pentru scopuri de afaceri,
realizarea de studii de piață care implică sondaje
de opinie, studii de piață, studii de marketing,
studii comerciale şi de afaceri, studii statistice
în afaceri, studii despre fiscalitate, rapoarte și
studii de piață, realizarea de reclame, promoţii,
anunţuri publicitare.
41. Activități educaționale și de instruire,
proiecte educaționale, predare cursuri, studii,
cercetări și strategii in domeniul fiscalității,
realizare de emisiuni de televiziune, de
radio, programe audio/video online sau tv/
radio, producție video, emisiuni de televiziune,
toate acestea online sau offline, furnizarea
de programe tv, nedescărcabile, prin servicii
de transmitere video la cerere (video on
demand), bibliotecă electronică, organizare și
susținere de cursuri și training-uri pe teme
economice și de fiscalitate, dezvoltarea societății
prin fiscalitate corectă și coerentă, organizare
și susținere de seminarii, workshopuri,
ateliere, clase, conferințe, evenimente publice,
gale, simpozioane, webinarii, traininguri pe
teme fiscale, economice, contabile și socio-
economice, servicii de scriere pentru bloguri,
servicii de punere în pagină, altele decât în
scopuri publicitare, editare de texte scrise,
publicare de cărți, reviste, ziare, periodice,
cataloage, broșuri, jurnale, ghiduri, sfaturi,
comentarii, articole pe diferite teme, inclusiv
pe internet sau on-line, publicarea de ziare,
cărți si reviste electronice online, accesibile
prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare, instruire în tehnici de dezvoltare
fiscală și economică, servicii de educație
fiscală și fiscalitate, servicii de pregătire în
domeniul fiscalității, servicii educaționale privind
fiscalitatea, servicii de consiliere în domeniul
fiscal și al fiscalității.

───────
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(210) M 2022 02566
(151) 11/04/2022
(732) PALATUL SUTER SRL, STR.

ALEEA SUTER, NR. 23-25,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

LE GEORGE BUCHAREST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19

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

43. Servicii oferite de restaurante, asigurarea de
hrană și băuturi, servicii de restaurant (alimente),
bar, cafenea și catering, servicii constând în
furnizarea de băuturi, servire de alimente și
băuturi, servicii de alimentaţie publică (cu privire
la alimente, băutură şi hrană), servicii de cafe-
restaurant şi cafenele, punerea la dispoziţie
a alimentelor, băuturii, hranei şi snacks-urilor,
servicii de bar, servicii de bistro, cafe-restaurant,
cafenele, cantine, servicii de catering, servicii
aferente cocktail-urilor, servicii de preparare
a alimentelor, băuturii şi hranei, servicii de
restaurant, servicii oferite de restaurante, servicii
oferite de snack baruri, servicii la pachet
(takeaway/takeout), servicii la pachet pentru
alimente şi băutură, ceainărie, servicii oferite de
cramă-restaurant, combinaţii între cele de mai
sus, servicii de consultanţă, rezervări şi informaţii
cu privire la cele de mai sus.

───────

(210) M 2022 02567
(151) 11/04/2022
(732) VINURI PĂNCENE SRL, STR.

PRINCIPALĂ, NR. 193, SAT
STRĂOANE, JUD. VRANCEA,
COMUNA STRĂOANE, VRANCEA,
ROMANIA

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

(540)

apus de soare

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.24; 29.01.12;
01.03.01; 26.04.05

clase:
33. Vinuri.

───────

(591) Culori revendicate: alb, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 02569
(151) 11/04/2022
(732) IMPACT DIGITAL KOMMERCE

S.R.L., STRADA RĂSĂRITULUI
NR. 25A, JUD. CĂLĂRAȘI,
MODELU, 917180, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(540)

RUNIMEX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Adăposturi și paturi pentru animale de
companie, afișaje, standuri și indicatoare, nu din
metal, mobilă și mobilier, recipiente și dispozitive
de închidere și suporturi pentru acestea,
nemetalice, scări și trepte mobile, nu din metal,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante
și decorațiuni din materiale ca lemn, ceară,
ghips sau plastic, balamale nemetalice, vizoare
pentru uși, nu din metal (fără mărire), ventile,
nu din metal, tije, nemetalice pentru scări, tije
de sprijin pentru plante sau copaci, nemetalice,
tije, nemetalice pentru suspensie nemetalice
pentru atârnarea articolelor, tăvi nemetalice, tobe
de înfășurare nemetalice, nemecanice, pentru
furtunuri, tipare din plastic pentru utilizare în
cadrul procesului de fabricare de mobilier, tuburi
din plastic care se pot strânge, goale, ventuze
(accesorii), ventilatoare pentru uz personal,
care nu sunt electrice, verigi confecționate din
materiale nemetalice, țăruși, nu din metal, pentru
plante sau copaci, șine pentru perdele de duș,
țăruși nemetalici pentru corturi, suporturi pentru
plante, suporturi pentru fanioane, suporturi
pentru copaci (nemetalice), tacheți pentru
andocare, nu din metal, sisteme nemetalice de
fixare pentru plăcuțe de înmatriculare, șaibe
din plastic, prăjini nemetalice, plăcuțe pentru
ușă, nu din metal, plăcuțe de identificare pentru
animale, nemetalice, plăci funerare din plastic,
opritoare pentru dulapuri, nu din metal, opritoare
din lemn pentru uși, mulaje din ipsos pentru
turnarea de materiale ceramice, mânere sferice
din plastic, mânere din sticlă, mânere rotunde
din lemn, mânere din porțelan, matrițe de
plastic pentru fabricarea săpunului, manșoane
din materiale nemetalice pentru bastoane de
mers, manșoane pentru susținerea conductelor
(plastic), mosoare nemetalice cu acționare
manuală pentru furtunuri de grădină, muchii
de scări din plastic, mânere pentru sertare,
nu din metal, mânere din plastic pentru uși,
mânere din plastic pentru sertare, mânere din

ceramică pentru mobilier, mânere de sprijin
nemetalice, lanțuri, nu din metal, inele pentru
perdele, inele pentru nas de taur (nemetalice),
mânere din ceramică, inele pentru draperii de
duș, glisiere suspendate de plafon din materiale
nemetalice, garnituri din material plastic, tobe
de înfășurare, nemetalice, nemecanice pentru
furtunuri, încuietori și chei, nu din metal,
geamanduri, garnituri pentru uși, porți și ferestre,
nu din metal, închideri cu inel, altele decât cele
din metal, etriere de întindere, nu din metal,
evantaie de mână, etichete din plastic, dopuri
pentru chiuvete, nemetalice, dopuri pentru
dușuri, nemetalice, doage din lemn, distanțiere
pentru plăci, dopuri de cadă din materiale
nemetalice, discuri și plăci de suport, nu din
metal, distanțiere din plastic folosite împreună
cu panourile sandviș, covorașe de protecție,
detașabile, pentru chiuvete, cobilițe, clanțe din
lemn, corniere din plastic, dispozitive de fixare
nemetalice, clame ajustabile (nemetalice), capră
de tăiat lemne, cârlige nemetalice pentru baie,
cepuri (nemetalice) pentru căzi, catarge portabile
pentru arborat steaguri, nu din metal, cârlige
cu șurub, nu din metal, cârlige nemetalice,
cale pentru roți, nu din metal, brățări de
identificare, nemetalice, bobine din lemn (pentru
fire, mătase, șnur), bolțuri de ancorare, nu din
metal, bețișoare din lemn pentru bomboane sau
înghețată, bare pentru draperii de duș, bare de
duș, bare de plastic pentru scări, bare mâner,
nemetalice, bujii nemetalice cu autofiletare,
șuruburi nemetalice, nituri nemetalice, pitoane,
nemetalice, piulițe (încuietori), nu din metal,
mijloace de fixare pentru cabluri, conectori
și suporturi, nu din metal, dopuri nemetalice,
cuie nemetalice, dispozitive de fixare pentru
țevi, conectori și suporturi, nu din metal,
cleme nemetalice, agățătoare nemetalice pentru
depozitare pe rafturi, articole pentru organizarea
hainelor, altare pentru familii budiste (butsudan),
arcuri sub formă de accesorii nemetalice
pentru tapițerie, balansoare, balansoare pentru
copii, uși pentru mobilier, vitrine de prezentare
(altele decât vitrinele frigorifice), zăvoare pentru
mobilă, nu din metal, uși de mobile, uși de
dulapuri, tetiere (mobilă), umerașe și cuiere
pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier)
și cârlige pentru îmbrăcăminte, suprafețe de
lucru, țarcuri pentru bebeluși, țarcuri de copii,
suporturi nemetalice pentru mobilă, suporturi
nemetalice pentru rafturi (piese de mobilier),
suporturi nemetalice pentru unelte, montate pe
perete, suporturi pentru oglindă, suporturi, nu
din metal, pentru susținerea meselor, suporturi
de umbrele, suporturi de mobilier nemetalice,
suporturi de cărți, suporturi independente pentru
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prosoape (mobilier), suporturi nemetalice pentru
mobilier, stative pentru sticle, standuri pentru
ziare, șine nemetalice pentru sertare, sertare
(piese de mobilier), sertare pentru mobilier,
separatoare pentru rafturi (nemetalice) sub
formă de piese de mobilier, scăunele-leagăn,
scaune gonflabile, scaune de baie portabile
pentru bebeluși, destinate utilizării în cada
de baie, rotile, rezemătoare de picioare,
rezemătoare ajustabile pentru a sta în pat
în poziție șezând, rastele pentru arme, rafturi
utilizate ca piese de mobilier pentru copii,
rafturi suspendate pentru depozitare (mobilier),
rafturi prefabricate (mobile), rafturi pliante, rame,
rafturi modulare (mobilier), rafturi metalice, rafturi
(mobilier) confecționate în principal din lemn,
utilizate pentru depozitare, rafturi de mobilă,
rafturi (mobilă), protecții din fetru pentru picioare
de mobilier, premergătoare pentru copii, porți de
siguranță pentru uși sau scări, premergătoare
pentru bebeluși, plăci frontale de dulapuri,
piese pentru dulapuri (nemetalice), piese de
mobilier, piese de mobilier nemetalice, piese
pentru sisteme de rafturi (nemetalice), piese
de asamblare pentru mobilier, picioare pentru
mobilă, pereți despărțitori (mobilier), picioare
de scaun, picioare de masă, perne pentru
scaune, paravane separatoare (mobilier), paturi,
așternuturi, saltele și perne, panouri pentru
partea din spate (piese de mobilier), oglinzi
(sticlă argintată), module pentru depozitare
(mobilier), module nemetalice demontabile
(mobilier), mobilier pentru casă, birou și
grădină, mobilier de baie, mobilier de exterior,
rafturi de mobile, mânere pentru mobilă, din
plastic, lăzi pentru scule nemetalice, goale,
leagăne pentru verandă, mânere rotunde pentru
sertare (nemetalice), lăzi de depozitare, huse
pentru îmbrăcăminte (garderobe), huse textile
(adaptate) pentru mobilier, jaluzele de interior și
accesorii pentru perdele și jaluzele de interior,
huse de protecție pentru mobilier (ajustate),
huse de schimb (ajustate) pentru scaune (piese
de mobilier), grilaje pentru șemineuri (mobilier),
huse adaptate pentru mobilier, grilaje din lemn,
grilaje nemetalice de protecție pentru bebeluși,
copii și animale de companie (mobilier),
grilaje de siguranță (bariere) extensibile
pentru scări, grilaje de siguranță extensibile
pentru uși, glisoare nemetalice pentru mobilă,
glisiere pentru sertare (nemetalice), ghișee
pentru bănci, ghidaje (dispozitive de culisare)
pentru sertare (nemetalice), garnituri pentru
dulapuri (nu din metal), ghidaje (dispozitive
de culisare) pentru sertare (articole metalice
pentru mobilier), extensii pentru mese, etajere,
garnituri nemetalice pentru mobilier, elemente de

mobilier, cutii pentru unelte (mobilier), dispozitive
de fixare nemetalice pentru mobilier, dispozitive
de ghidare pentru sertare (nemetalice),
dispozitive de fixare nemetalice pentru rafturi,
cutii pentru trusouri de nou-născuți (din lemn
sau plastic), coșuri împletite, cotiere pentru
mobilă, plăci de chihlimbar sintetic, casete
pentru chei (mobilier), coarne de animal,
coarne artificiale, carapace de broască țestoasă
(material neprelucrat sau parțial prelucrat), benzi
de plută, benzi de lemn, bambus, gheare de
animale, chihlimbar, cochilii de melc de mare,
colți de fildeș (material neprelucrat sau parțial
prelucrat), fildeș, dinți de animale, corali, copite
de animale, muchii din paie, imitații de baga,
împletituri de paie, trestie (materiale pentru
împletit), spumă de mare, sidef, răchită, cochilii
de scoici, os de balenă, oase de animale
(material neprelucrat sau parțial prelucrat),
valve (material neprelucrat sau semi-prelucrat),
animale împăiate, busturi de fildeș, busturi de
ceară, busturi de os, busturi din lemn, busturi
de plastic, artă (obiecte de artă din lemn, din
ceară, din ghips sau din materiale plastice),
capcana viselor (decorațiuni), decorații pentru
masă (ornamente) confecționate din lemn, trofee
din plastic, statui din plastic, statui din os,
trofee de lemn, sculpturi ornamentale realizate
din ipsos, statuete de fildeș, statuete din lemn,
ceară, ghips sau din materiale plastice, statuete
din os, statui de fildeș, statui din chihlimbar
presat, plăcuțe decorative murale (mobilier), nu
din materiale textile, plăci decorative din ipsos,
sculpturi de ipsos, sculpturi de ceară, sculpturi
de plastic, sculpturi din fildeș, sculpturi din lemn,
sculpturi în os, ornamente de plastic pentru
torturi, obiecte de artă din lemn, obiecte de artă
din ipsos, obiecte de artă din ceară, obiecte de
artă din material plastic, obiecte de artă fabricate
din paie, obiecte de artă fabricate din plută,
opere de artă din coajă de nucă, ornamente
pentru prăjituri realizate din plastic, modele
la scară redusă, din plastic, pentru decorare,
modele (ornamente) confecționate din ipsos,
modele (ornamente) confecționate din ceară,
modele (ornamente) confecționate din plastic,
modele (ornamente) confecționate din lemn,
modele (ornamente) confecționate din rășini
sintetice, machete de vehicule (ornamente)
confecționate din lemn, machete de vehicule
(ornamente) confecționate din plastic, machete
de vehicule (ornamente) confecționate din ceară,
machete de vehicule (ornamente) confecționate
din ipsos, machete de figurine (ornamente)
confecționate din rășini sintetice, machete de
avioane (ornamente) confecționate din ipsos,
machete de avioane (ornamente) confecționate
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din lemn, machete de avioane (ornamente)
confecționate din plastic, machete de avioane
(ornamente) confecționate din ceară, machete
de avioane (ornamente) confecționate din rășini
sintetice, lucrări de artă din chihlimbar, globuri
lucioase, imitații de produse alimentare, din
plastic, figurine ornamentale confecționate din
lemn, figurine ornamentale confecționate din
ipsos, figurine ornamentale confecționate din
ceară, figurine turnate din materiale plastice,
figurine din răşină, figurine din os, figurine în
miniatură (plastic), figurine din lemn, figurine
din ipsos, figurine din fildeș, figurine din ceară,
decorațiuni de perete din ceară, decorațiuni
de perete, din lemn, butoaie și putini, nu
din metal, butelii pentru gaz, nu din metal,
canistre, nu din metal, capace pentru recipiente,
capsule ale timpului nemetalice, vase din
plastic pentru ambalare, tăvi de stivuire din
plastic, truse de scule nemetalice, goale, tuburi
de plastic pentru transmiterea corespondenței,
rezervoare nemetalice pentru depozitarea apei
(recipiente), sicrie și urne funerare, scrinuri,
rezervoare pentru stocarea gazelor, care nu
sunt metalice sau de zidărie, recipiente pentru
protecție, realizate din materiale nemetalice,
destinate depozitării de bunuri, recipiente
nemetalice pentru lichide (altele decât cele
pentru uz casnic și bucătărie), recipiente
de apă portabile confecționate din plastic,
recipiente din plastic pentru medicamente,
recipiente din plastic pentru medicație utilizate
în scopuri comerciale, recipiente flexibile din
plastic pentru transportarea lichidelor, recipiente
din plastic pentru depozitarea bunurilor în
vederea transportului, lăzi și palete, nu din
metal, dulăpioare cu încuietoare pentru bagaje,
dulapuri murale, dopuri din plastic pentru
recipiente utilizate la împachetarea bunurilor
industriale, închideri combinate pentru recipiente
(nemetalice și nu pentru uz casnic sau
bucătărie), dispozitive de închidere pentru
recipiente (nemetalice), cutii din plastic, cutii
de siguranță, nu din metal, cutii de plastic
decorative, cutii de lemn pentru sticle, cutii
de lemn pentru stocarea jucăriilor, cutii
confecționate din materiale plastice laminate,
cutii de ambalare confecționate din lemn, coveți
nemetalice, containere nemetalice, containere
flotante nemetalice, cofraje din plastic pentru
ouă, cisterne de apă din plastic de uz
casnic, cisterne de apă din plastic de uz
industrial, cifre pentru plăcuțele de înmatriculare
(nemetalice), cifre confecționate din plastic
pentru mobilier, cifre confecționate din plastic
pentru clădiri, baloane publicitare, aviziere
din plută, articole pentru afișarea prețului la

punctele de vânzare, realizate din materiale
plastice, benzi decorative din plastic pentru
aplicarea pe fațadele magazinelor, vitrine de
prezentare, table pentru prezentări, tejghele
pentru expunere, vitrine, tabele de marcaj,
suporturi rotative (mobilier), suporturi pentru
reviste, suporturi pentru tejghele, standuri
de prezentare pentru mărfuri, standuri de
prezentare portabile pentru reclame, standuri de
prezentare, sisteme de afișare, seturi de piese
(vândute împreună) pentru asamblare vitrine,
rafturi de magazin, rafturi de prezentare, rame
pentru panouri indicatoare, semne gonflabile
din plastic, plăcuțe din plastic, portcarturi
sub formă de panouri de prezentare, plăcuțe
decorative (nemetalice) pentru vehicule, plăcuțe
de înmatriculare pentru vehicule (nemetalice),
plăci din lemn pentru scopuri publicitare
(neluminoase), placi de identitate, nemetalice,
panouri publicitare, panouri de prezentare a
bijuteriilor, mobilier pentru magazine, numere
de casă, nemetalice, neluminoase, panouri de
afișare, manechine și manechini de croitorie,
mobilier pentru expunerea produselor, conuri
rutiere de plastic, ecusoane din plastic, rampe
din plastic destinate utilizării cu vehicule, taburet
înălțător (kick step), case de joacă pentru
animale de companie, cuibare, culcușuri pentru
animale, fundații de fagure pentru stupi, mobilier
pentru animalele de companie, perne pentru
animale de companie, rame pentru stupi, stupi
de albine, stâlpi de zgâriat pentru pisici, trape
de acces pentru câini/pisici nemetalice sau
din zidărie, cutii poștale cu picior (nu din
metal), paturi, dulapuri (mobilier), canapele,
noptiere, comode, mese, scaune, fotolii, birouri,
scări pentru biblioteci, nemetalice, etajere
pentru biblioteci, unități de depozitare (mobilier),
accesorii (nemetalice) pentru bufete, accesorii
(nemetalice) pentru dulapuri, accesorii pentru
dulapuri (nemetalice), accesorii de interior pentru
garderobe, accesorii metalice pentru expunere
(mobilier), accesorii pentru mobilier, care nu
sunt din metal, accesorii pentru pătuțuri (cu
excepția lenjeriei de pat), accesorii nemetalice
pentru magazin respectiv: articole pentru
organizarea hainelor (mobilier), bibliorafturi
pentru depozitarea revistelor (mobilier), buferuri,
birouri, poliţe pentru biblioteci, etajere pentru
biblioteci, grilaje nemetalice de protecţie pentru
bebeluşi, copii şi animale de companie
(mobilier), coşuri pentru bebeluşi (pătuturi),
huse adaptate pentru ramele de la pătuturi de
copii, pătuturi de siguranţă, protecţii antilovire
pentru pătuţuri-leagăn de copii, altele decât
lenjeriile de pat, bariere de protecţie pentru
pat, perne de susţinere pentru scăunele de
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21. Material pentru îngrijirea articolelor de
îmbrăcăminte și încălțăminte, statui, figurine,
plăci și obiecte de artă din materiale
ca porțelan, teracotă sau sticlă, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu utilizare
nespecificată, ustensile cosmetice, pentru igienă
și pentru îngrijirea frumuseții, ustensile de
uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, veselă, articole de bucătărie și
recipiente, articole pentru curățarea dentară,
aparate de demachiat, non-electrice, aparate
pentru demachiere, electrice, aparate pentru
demachiere, neelectrice, aplicatoare cosmetice,
aplicatoare de fard, aplicatoare pentru farduri
de ochi, bureți, bureței pentru machiaj,
bureți cosmetici, bureți de baie, bureți de
față pentru aplicarea machiajului, bureți de
toaletă, pămătufuri pentru bărbierit, bureți
pentru corp, bureți pentru curățarea feței,
bureți pentru frecare, ustensile cosmetice,
căzi, aparate deodorizante pentru uz personal,
dozatoare pentru șampon, doze din sticlă
pentru medicație, goale, flacoane pentru parfum,
dozatoare de săpun, dozatoare pentru creme de
îngrijire a pielii, distribuitoare pentru cosmetice,
dispozitive de demachiere, mănuși abrazive
pentru exfolierea pielii, pensule de uz cosmetic,
pensule pentru buze, pensule pentru contur
de ochi, perii de baie, perii pentru curățat,
perii pentru exfoliere, perii pentru rimei,
perii pentru igiena personală, periuțe pentru
gene, piepteni, portfarduri (accesorizate), pudre
compacte (cutii), pudriere (goale), pudriere
din metale prețioase, pudriere din metale
prețioase (vândute goale), pudră cosmetică
compactă (goală), pulverizatoare de parfum,

pulverizatoare de uz casnic, spatule cosmetice,
rafturi pentru cosmetice, rafturi pentru geluri
de duș: rafturi pentru preparate de curățare
a corpului, recipiente pentru cosmetice goale,
recipiente pentru loțiuni, goale, de uz casnic,
recipiente pentru săpun goale, savoniere,
spatule cosmetice destinate utilizării împreună
cu preparate de epilare, periuțe pentru
sprâncene, sticle goale pentru pulverizare,
suporturi pentru cosmetice, truse de toaletă,
truse de toaletă cu conținut, perii cosmetice,
cutii adaptate pentru ustensile cosmetice,
aspersoare, boluri pentru flori, coșuri de flori,
ghivece de flori, jardiniere, perii pentru gazon,
mănuși de grădinărit, pulverizatoare pentru
furtunuri de grădină, recipiente pentru flori,
stropitori, suporturi pentru flori, vaze, vaze pentru
flori, acvarii și vivarii, articole pentru controlul
dăunătorilor și paraziților, colivii pentru păsări,
boluri pentru peștișori, litiere pentru animale de
companie, aparate de curățat scame, electrice
sau neelectrice, coșuri de rufe, cârlige de rufe,
frânghii pentru întins rufele, mese de călcat,
încălțătoare, suporturi de uscat haine, suporturi
pentru fiare de călcat, articole de sticlărie,
bibelouri de porțelan, busturi din porțelan,
porțelanuri, lucrări de artă confecționate din
ceramică, lucrări de artă confecționate din
cristal, aparat de masaj pentru pielea capului,
bazine (recipiente), boluri pentru bărbierit, cuve
pentru clătit, chiuvete, dispozitive pentru săpun
lichid, dozatoare de gel de duș, dozatoare
de săpun de mâini, olițe pentru copii, inele
și bare pentru suportul prosoapelor, piepteni
electrici, suporturi pentru bureți, suporturi de
perete pentru săpun, suporturi de pahare pentru
baie, aparat pentru parfumarea aerului, cutii
pentru monezi (pușculițe), pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, aparate de gătit cu
aburi, neelectrice, aparate de gătit sub vid, boluri
de sticlă, paie de băut, ustensile de curățenie
pentru toaletă și baie, lăzi de gunoi, boluri pentru
băut pentru animale de companie, boluri pentru
hrănirea animalelor de companie, automate,
boluri pentru hrănirea și adăparea animalelor
de companie, dispozitive electronice de hrănire
pentru animale de companie, dispozitive de
hrănire pentru animale pe care animalele le
pot acționa singure, articole pentru animale,
căușe pentru hrana canină, distribuitoare de
hrană pentru animale de companie acționate
de acestea, adăpătoare nemecanizate sub
formă de distribuitoare portabile de apă și
de lichide pentru animale de companie,
alimentatoare nemecanizate pentru animale,
adăpători acționate de animale domestice,
căni speciale cu muștiuc pentru hrănire,

copii, vergele metalice de perdele, suporturi
de raft metalice (piese de mobilier), ştifturi
metalice cu cap şi gaură pentru cui spintecat,
nu din metal, standuri metalice de prezentare,
şine metalice pentru perdele, sertare metalice
(piese de mobilier), separatoare metalice pentru
rafturi (piese de mobilier), rafturi metalice,
module metalice demontabile, bolţuri, şuruburi,
dibluri, rotile pentru mobilă, somiere, cârlige de
agăţat, nemetalice/cârlige, nemetalice, pentru
suporturile de haine, fitinguri pentru mobilă,
nemetalice, elemente despărţitoare din lemn
pentru mobilă/elemente despărţitoare din lemn
pentru mobilă, balamale, nemetalice, rafturi,
sertare pentru mobilă, bare de plastic pentru
scări, muchii de scări din plastic, grilaje de
siguranţă (bariere) extensibile pentru scări,
opritoare pentru uşi, nu din metal sau din
cauciuc, saltele din paie, saltele gonflabile /
pneumatice, nu cele pentru scopuri medicale,
coşuri, nemetalice.
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dispozitive de hrănire pentru hrănirea păsărilor
în colivii, dispozitive de hrănire pentru hrănirea
păsărilor în natură, dispozitive de hrănire
pentru păsări, iesle de hrănire metalice pentru
bovine, dispozitive de hrănire pentru păsări
sub formă de recipiente, iesle pentru bovine,
jgheaburi metalice pentru bovine, jgheaburi de
apă pentru bovine, troace pentru ovine, litiere
pentru pisici, filtre destinate utilizării în litiere
pentru pisici, tăvi de plastic folosite ca litiere
pentru pisici, duze pentru furtunuri de apă,
terarii de apartament (pentru animale), sticle
pentru apă, bazine de apă (pentru pești vii),
perii pentru animale de companie, borcane cu
gustări pentru animale de companie, recipiente
de uz casnic pentru depozitarea hranei pentru
animale de companie, periuțe de dinți pentru
animale de companie, piepteni pentru animale
domestice, recipiente de băut pentru animale,
cuști de sârmă pentru animale domestice, vase
de mâncare pentru animale de casă, vase pentru
mâncare pentru animale de casă, recipiente
de mâncare pentru animale de companie,
recipiente din plastic pentru distribuirea de
mâncare animalelor de companie, recipiente
din plastic pentru distribuirea de produse de
băut animalelor de companie, distribuitoare de
lichide pentru utilizare cu sticle, distribuitoare de
băuturi, neelectrice, ajutaje pentru pulverizare
pentru furtunurile de grădină, capete de
stropitori, duze de furtun pentru stropit, aparate
neelectrice pentru lustruirea podelelor, aparate
de ceruit neelectrice, aparate pentru șters praful,
neelectrice, aplicatoare de ceară pentru podea,
montabile pe un mâner de mop, bureți abrazivi,
bureți de curățat de uz casnic, bureți de mare
naturali, bureți de menaj, bureți metalici, bureți
pentru bucătărie, capete de mop, cârpe pentru
curățare, cârpă pentru ochelari, distribuitoare
de săpun, fărașe, dispozitive non-electrice
de curățat covoare, găleți de plastic, lavete
de spălat vase, instrumente abrazive pentru
utilizare în bucătărie (curățare), instrumente cu
ventuze pentru desfundarea țevilor, instrumente
de spălat geamuri (pentru uz casnic), mănuși
de curățenie din țesături, litiere pentru animale,
mături, mănuși de menaj, material pentru perii,
material pentru curățare, pămătufuri de praf,
mopuri, perii, perii de spălat, perii de praf, perii
pentru haine, ștergătoare de geamuri, raclete
de uz casnic, pompe de desfundat toaleta,
suporturi pentru perii de toaletă, vaporizatoare
de parfum (goale), truse pentru accesorii de păr
de menaj și de uz casnic, mănuși de bucătărie,
mănuși din cauciuc pentru uz casnic, mănuși
din plastic de uz casnic, mănuși de bumbac de
uz casnic, tăvi biodegradabile de uz casnic, tăvi

28. Echipamente pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, articole și echipament de sport,
jucării, jocuri și articole de joacă, aeromodele,
zmeie, seturi de jucării, mese multifuncționale
pentru copii (jucării), jucării zornăitoare, jucării
vorbitoare, kituri de asamblat machete la scară
(jucării), machete auto (jucării), machete de
animale (jucării), machete de clădiri (jucării),
machete de plastic sub formă de jucării,
machete de structuri (jucării), jucării antistres,
aparate de exerciții de jucărie, aparate pentru
jocuri video, jocuri electronice de tip arcade și
aparate de jocuri electronice, articole de joacă
educative, articole fantezie pentru petreceri,
biciclete de jucărie, bastoane pentru majorete,
căluți-balansoar, case de păpuși, camere de aer
gonflabile pentru activități recreative acvatice,
corturi de joacă, tobogane, triciclete (articole de
joacă), trotinete, patine cu role în linie, accesorii
de protecție pentru coate pentru practicarea
patinajului, aparate de gimnastică, aparate de
interior pentru fitness, veste de protecție pentru
arte marțiale, trambuline, skateboarduri, schiuri,
saci de box, sănii, ringuri de box, protecții de
corp pentru sport, prăștii, popice, pompe pentru
mingi, platforme pentru exerciții, patine, parașute
de rezistență pentru antrenament fizic, piscine
gonflabile pentru agrement, mingi de sport, jocuri
sportive, leagăne pentru yoga, genți adaptate
articolelor de sport, genți adaptate pentru
transportul accesoriilor sportive, echipament
pentru înot, scaune de joc interactive pentru
jocuri video, mingi antistres pentru antrenarea
mâinilor, mingi antistres din materiale maleabile,
joystick-uri pentru jocuri video, console de jocuri,
console portabile pentru jocuri video, controlere
pentru console de jocuri, plute de pescuit,
gute de pescuit, lansete de pescuit, genți de
pescuit, nade pentru pescuit, strune pentru
pescuit, momeală pentru pescuit, mincioguri de
pescuit, plute pentru pescuit, cârlige de pescuit,
echipament de pescuit, mulinete pentru pescuit,
plase pentru pescuit, hamuri pentru pescuit,
monturi paternoster pentru pescuit, senzori
de mușcătură (pescuit), momeală de pescuit
(sintetic), momeală artificială pentru pescuit,
juvelnice (unelte de pescuit), genți adaptate
pentru pescuit, nadă artificială de pescuit, bărci
gonflabile pentru pescuit, cutii cu nade pentru
pescuit (articole de pescuit), cutii de insecte
pentru pescuit (articole de pescuit), vârtejuri
(unelte de pescuit), momeală artificială de
pescuit, fire tippet pentru pescuit, vergi de undițe

compostabile, suporturi pentru veselă, suporturi
pentru ustensile de bucătărie, recipiente de uz
casnic, farfurii pentru masă, coşuri pentru uz
casnic, teluri, neelectrice, pentru uz casnic.
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pentru pescuit, muște artificiale folosite pentru
pescuit, suporturi pentru undițe de pescuit, vergi
de pescuit pentru personalizare, greutăți de
plumb pentru pescuit, plase de pescuit în acvari,
tocuri pentru undițe de pescuit, lansete pentru
pescuit la muscă, aparate indicatoare acustice
folosite pentru pescuit, momeli mirositoare
pentru vânătoare sau pescuit, plase pentru
pescuitul cu undița, greutăți din wolfram pentru
pescuit, cutii de ustensile pentru pescuit, momeli
pentru vânătoare sau pescuit, suporturi de undiță
pentru pescuitul de pe mal, indicatoare de
mușcătura peștelui pentru pescuit la copcă,
momeală artificială de aruncat în apă pentru
pescuit, alarme de mușcătură pentru pescuitul
cu undița, săculeți cu momeală pentru catapulte
de pescuit, articole de scoatere a peștelui
din cârlige de undiță (accesorii de pescuit),
indicatoare de presiune electronice folosite la
pescuitul cu undiță, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun, accesorii pentru
antrenamentul de golf, accesorii de pescuit,
articole de pescuit, articole și echipamente
pentru vânătoare și pescuit, respectiv: crose
de golf, momeală artificială pentru pescuit,
indicatoare de tragere/mușcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/mușcătură (unelte
de pescuit), coșuri de prins pește (capcane de
pescuit), momeli pentru vânătoare sau pescuit/
nade pentru vânătoare sau pescuit, unelte
pentru refacerea gazonului (accesorii de golf)/
unelte pentru remedierea găurilor din gazon
(accesorii de golf), instrumente de pescuit, gută
pentru pescuit, mincioguri pentru pescarii cu
undița, undițe de pescuit, cutii de ustensile
pentru pescuit., jucării, jucării gonflabile, jucării
muzicale, jucării flexibile, jucarii inteligente,
jucării modulare, jucării electronice didactice,
jucării de baie, jucării cu baterii, jucării pentru
cadă, jucării pentru copii, jucării pentru bebeluși,
jucării din țesături, jucării din pânză, jucării
de tras, discuri zburătoare (jucării), jucării
cu balansare, jucării cu radiocomandă, jucării
cu telecomandă, jucării de împins, puzzle-
uri (jucării), jucării din cauciuc, jucării pentru
boxat, jucării electronice teleghidate, jucării de
construit, jucării pentru apă, jucării din metal,
jucării din plastic, jucării cu apă, jucării de
lemn, jucarii pentru sugari, telecomenzi pentru
jucării, jucării de nisip, jucării de exterior,
jucării cu roți, jucării cu cheiță, zmeie ca
jucării, jucării mobile de agățat pentru pătuț
(jucării), jucării comercializate la set, jucării care
fac zgomot, elemente de construcții (jucării),
blocuri de asamblare (jucării), jucării pentru
copii mici, jucării zburătoare cu telecomandă,
jucării gonflabile de baie, jucării utilizate în

piscine, jucării electrice de acțiune, blocuri de
construcție (jucării), jucării care se suprapun,
covorașe de joacă cu jucării pentru copii mici
(jucării), triciclete pentru copii mici (jucării), jucării
adaptate pentru activități educative, jucării cu
cheiță (din metal), dispozitive de făcut zgomot
(jucării), jucării pentru cărucioare de copii, jucării
cu cheiță (din plastic), jucării din plastic pentru
baie, jucării pentru groapa cu nisip, jucării pentru
lada cu nisip, jucării gonflabile din cauciuc
subțire, jucării robot care se transformă, jucării
de construit care se îmbină, jucării cu activități
multiple pentru bebeluși, jucării acționate prin
învârtirea unei cheițe, jucării cu roți acționate prin
pedale, jucării-centru de activități pentru copii,
jucării sub formă de puzzle-uri, jucării sub formă
de imitații de alimente, jucării de construcții din
mai multe părți, cuburi de construit magnetice
fiind jucării, jucării cu telecomandă sub formă de
vehicule, jucării flexibile care produc sunete prin
strângere, jucării puse în vânzare sub formă de
seturi, cuburi de construcții care pot fi îmbinate
(jucării), jucării flexibile (care pot fi strânse în
mână), mingi care se pot deforma ușor sub
formă de jucării, avioane din spumă care se
lansează cu mâna sub formă de jucării, articole
de petrecere sub formă de jucării de dimensiuni
mici.

───────

(210) M 2022 02570
(151) 11/04/2022
(732) VIRGIL MÂNDRU, SAT GURA

VADULUI NR. 447, JUD.
PRAHOVA, COMUNA GURA
VADULUI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) ROVALCONS S.R.L., STR.
ORIZONTULUI NR. 1, BL. R10, AP.
27, ET. 7, JUD. PRAHOVA, CÂMPINA,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

APOGEUM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), vin.

───────
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(210) M 2022 02572
(151) 11/04/2022
(732) DOMENIILE VITICOLE TOHANI

S.R.L., COMUNA GURA VADULUI,
JUD. PRAHOVA, GURA VADULUI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) ROVALCONS S.R.L., STR.
ORIZONTULUI NR. 1, BL. R10, AP.
27, ET. 7, JUD. PRAHOVA, CÂMPINA,
105600, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

MOŞIA DE LA TOHANI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vinuri cu denumire de origine controlată
(DOC) din arealul Tohani.

───────

(210) M 2022 02573
(151) 11/04/2022
(732) ANTENA 3 S.A., B-DUL DIMITRIE

POMPEIU NR. 9-9A, IRIDE
BUSINESS PARK, CLĂDIREA 14,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE S.R.L., DRUMUL
GĂZARULUI NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2,
ETAJ 1, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DECISIV

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.03;
27.05.17; 26.04.05; 26.04.18; 26.03.01

clase:
35. Publicitate, publicitate prin televiziune,
publicitate radio, producție și distribuție de
reclame la radio și la televiziune, servicii
de publicitate prin intermediul textelor afișate
pe ecrane de televiziune, închirierea spaţiului
publicitar, promovarea produselor și serviciilor
terților prin închiriere de spațiu publicitar în cadrul
ziarelor, revistelor, emisiunilor tv, emisiunilor de
radio, ori pe site-uri web, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, postarea
de afişe și anunțuri publicitare, pregătire și
plasare online de anunțuri publicitare pentru
terți, publicare de materiale publicitare online,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, managementul
computerizat al fişierelor, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în publicitate, organizare de abonamente la
un canal de televiziune pentru terți, calcularea
cotei de audiență pentru emisiuni de radio și
televiziune, servicii de aşezare în pagină în
scopuri publicitare, scrierea și
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, actualizarea materialelor
de publicitate, producție de programe
de teleshopping, promovarea produselor și
serviciilor terților prin programe tip teleshopping,
marketing, servicii de relaţii media, servicii de
revista presei, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, sondaje de opinie, relaţii publice,
organizarea de evenimente în scop publicitar sau
comercial, organizarea online de evenimente în
scop publicitar sau comercial, organizarea de
campanii de promovare, organizarea de expoziții
în scop publicitar sau comercial, organizarea
de târguri în scop publicitar sau comercial,
prezentări de modă în scopuri comerciale
sau publicitare, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, promovarea produselor și serviciilor
prin intermediul influencerilor, servicii de
telemarketing.
38. Telecomunicații, difuzare de programe
și emisiuni de televiziune, difuzare de
programe și emisiuni de radio, difuzare de
informații prin intermediul televiziunii, difuzarea
prin intermediul televizorului, difuzarea prin
intermediul televiziunii prin

(591) Culori revendicate: roșu, gri, argintiu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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cablu, transmiterea de programe și emisiuni
de televiziune, transmiterea de programe și
emisiuni de televiziune prin satelit, difuzare
de programe și emisiuni de televiziune și/
sau programe și emisiuni de radio prin
intermediul internetului, servicii de transmisie
de programe de televiziune în sistem pay-
per-view, comunicaţii prin terminalele de
calculator, comunicaţii prin reţelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, transmisie de podcasturi,
servicii de agenţie de presă, furnizarea de
forumuri online, flux continuu (streaming) de
date, furnizarea canalelor de telecomunicaţii
pentru serviciile de teleshopping, servicii
de teleconferinţă, servicii de videoconferinţă,
transmiterea fişierelor digitale, furnizarea de
camere de chat pe internet, servicii de conferințe
pe web, trasmiterea
video la cerere (video-on-demand), transmisiuni
în direct accesibile prin intermediul paginilor de
internet (webcam).
41. Educație, instruire, divertisment, producţia
de programe de radio, producția de programe
de televiziune, producţia de emisiuni de
radio, producția de emisiuni de televiziune,
producția de talk-show-uri de televiziune și/sau
de radio, organizarea de dezbateri televizate,
organizarea de dezbateri la radio, divertisment
radio, divertisment de televiziune, servicii
de instruire prin intermediul emisiunilor de
radio sau de televiziune, furnizare de servicii
de divertisment și educație prin intermediul
televiziunii, furnizare de servicii de divertisment
și educație prin intermediul posturilor de
radio, organizarea de concursuri televizate,
organizarea de concursuri la radio, prezentare
de programe de televiziune, prezentare de
emisiuni de televiziune, prezentare de programe
de radio, servicii ale studiourilor de televiziune,
montaj de programe de televiziune, pregătire
de programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, servicii de programe de știri
pentru radio sau televiziune, servicii jurnalistice,
producția și prezentarea unei emisiuni de
televiziune care conține o combinatie de anchete
jurnalistice, investigații jurnalistice, reportaje și
dezbateri în platoul televiziunii pe subiectele
abordate, producția și prezentarea unei emisiuni
de televiziune cu teme și invitați din diferite
domenii de interes, producția și prezentarea
unei emisiuni de televiziune în care sunt
prezentate și dezbătute principalele informații
ale zilei, producție de efecte speciale pentru
televiziune, furnizare de informații referitoare la
programe de televiziune, servicii de studiouri
de înregistrare, scrierea de scenarii, altele

decât cele publicitare, închirierea de decoruri
pentru studiouri de televiziune, furnizarea de
filme şi programe de televiziune, nedescărcabile,
prin servicii de transmitere video la cerere
(video-on-demand), găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare la
televiziune sau radio, găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la știință, tehnologie, educație, instruire, artă,
sport, divertisment, afaceri, organizare de gale
de ceremonie, producția de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, servicii de reporteri de ştiri, servicii de
reportaje fotografice, fotografie, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizare
de conținut audio online nedescărcabil, servicii
de publicare online, servicii de publicare
multimedia, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
creare (redactare) de podcasturi, furnizarea
de informații despre divertisment, educație,
activități sportive și culturale, subtitrare, scriere
de texte, cu excepția textelor publicitare,
publicare de texte și imagini, inclusiv în format
electronic, altele decât cele în scopuri publicitare,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
organizarea expozițiilor în scop educațional,
artistic sau cultural, organizarea, susținerea
și coordonarea de conferințe, congrese
și simpozioane, organizarea, susținerea și
coordonarea de seminarii, organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea de workshop-
uri, organizarea de ateliere, dublări, servicii de
punere în pagină, altele decât pentru scop
publicitar, microfilmare, prezentarea prestaţiilor
live, furnizarea de recenzii pentru scopuri
de divertisment sau culturale, scenarii, altele
decât cele publicitare, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri educative, de instruire
sau de divertisment, organizarea de evenimente
în scopuri artistice, culturale, educaționale,
de divertisment sau sportive, organizarea
online de evenimente în scopuri artistice,
culturale, educaționale, de divertisment sau
sportive, organizare de evenimente recreative,
organizarea de festivaluri artistice, culturale,
educaționale sau de divertisment, furnizarea de
divertisment, educație și instruire prin intermediul
unor emisiuni de televiziune disponibile pe un
website, organizarea de spectacole, furnizare
de informații online referitoare la mijloace
media audio și vizuale, servicii de tabere
de vacanţă (divertisment), servicii de tabere
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(divertisment și educație), servicii educative,
furnizarea de instruire, transfer de know-how
(instruire), organizarea de cursuri, prezentarea
operelor de artă vizuale sau literare publicului
în scop cultural sau educațional, servicii de
traducere și interpretare lingvistică, rezervarea
locurilor pentru spectacole, teatru radiofonic,
teatru de televiziune, producţii de teatru,
organizarea de spectacole live, organizarea
de cursuri prin corespondenţă, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, servicii de împrumut de cărți și
materiale educative efectuate prin intermediul
unei biblioteci, inclusiv prin intermediul unei
biblioteci online, servicii de bibliotecă mobilă,
instruire practică (demonstraţii), producţia de
spectacole, organizarea de concerte, predare/
servicii educaţionale/servicii de instruire, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), publicare de calendare de evenimente,
servicii de maestru de ceremonii pentru
petreceri și evenimente speciale, organizare
de competiții în scop sportiv, educațional sau
de divertisment, furnizare de instalații pentru
evenimente sportive, competiții sportive și de
atletism și programe de decernare de premii,
proiecții de filme cinematografice, servicii de
bibliotecă furnizate prin intermediul unei baze
de date computerizate online accesibilă prin
intermediul unui abonament și care conține ziare
și extrase din ziare, precum și emisiuni de
televiziune și de radio înregistrate, servicii de
biblioteci multimedia (mediateci).

───────

(210) M 2022 02575
(151) 12/04/2022
(732) ALEXANDRU OLEA, BD. MAMAIA

NR. 490, ET. 4, AP. 25, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

PORKERIA BISTRO &
DELIVERY EST 2021

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.01; 29.01.08;
27.07.01; 26.05.08; 26.05.18; 03.04.18;
03.04.24; 01.15.05

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

43. Servicii de restaurant.
───────

(210) M 2022 02577
(151) 12/04/2022
(732) ALIA S.A., STR. BARIERA VÎLCII

NR. 245, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(740) LAURA NEAGU, STR. DINU VINTILĂ
NR. 6B, BL. 3, SC. K, ET. 1, AP. 2,
COMPLEX CENTRAL PARK, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SOLO

(591) Culori revendicate: roșu (R: 209, G: 25,
B: 13), negru
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate cosmetice si articole de toaleta
nemedicinale: deodorant de uz uman sau
veterinar, parfumuri, uleiuri esențiale, preparate
pentru ras, lotiuni pentru ras, lotiuni după
ras, odorizante, apa de toaleta, antiperspirante,
produse cosmetice, truse cosmetice, creme
cosmetice, creme cosmetice pentru ingrijirea
pielii, cosmetice pentru copii, lotiuni pentru
par, extracte din plante pentru scopuri
cosmetice, rujuri, lotiuni pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru machiaj, machiaje,
preparate pentru ingrijirea unghiilor, preparate
fitocosmetice, șervetele impregnate cu lotiuni
cosmetice, șervetele impregnate cu lotiuni
pentru demachiere, apa de toaleta, preparate
pentru ras, sampoane, preparate pentru
improspatarea respirației, betisoare din bumbac
pentru uz cosmetic, preparate depilatoare, gene
si unghii false, preparate aloe vera pentru
scopuri cosmetice, hârtie abraziva, produse
nemedicinale pentru ingrijirea dinților.

───────

(210) M 2022 02578
(151) 12/04/2022
(732) SOLUTIONS DEVELOPMENT

GROUP S.R.L., STRADA
MĂRĂȘEȘTI NR. 49, BLOC 29,
SCARA D, APARTAMENT 2, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, 720217,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

SDG SOLUTIONS
DEVELOPMENT GROUP

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 26.03.04

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

42. Dezvoltare software, programare și
implementare, servicii de proiectare și
programare informatică, proiectare și dezvoltare
de sisteme informatice.

───────

(210) M 2022 02579
(151) 12/04/2022
(732) INFOPRIM S.R.L., STRADA

MĂRĂȘEȘTI NR. 49, BLOC 29,
SCARA D, APARTAMENT 2, JUD.
SUCEAVA, SUCEAVA, 720217,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

Infoprim
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
42. Proiectare și dezvoltare de sisteme
informatice.

───────

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#383380), negru
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(210) M 2022 02583
(151) 12/04/2022
(732) CARTIER SALON SIGNATURE

S.R.L., STR. PREOT CONSTANTIN
STOICESCU NR.14, JUD. BUZĂU,
TĂBĂRĂŞTI, BUZĂU, ROMANIA

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

(540)

CARTIER SALON & FASHION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.01.12; 07.01.24

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

44. Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni, servicii oferite de saloane de frumuseţe,
saloane de coafură, servicii de coafor, servicii
de frizerie, servicii de bărbierie, servicii pentru
îngrijirea părului, tratamente cosmetice pentru
păr, îngrijire cosmetică pentru persoane, îngrijiri
de igienă și frumusețe, servicii de manichiură,
servicii de pedichiură, consultanță în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, consultanță
cu privire la frumusețe, furnizare de informații
despre servicii ale saloanelor de frumusețe.

───────

(210) M 2022 02586
(151) 12/04/2022
(732) GRADINA LETCA SRL, STRADA

DACIEI, NR. 54, PARTER,
CAMERA 3, JUDETUL ILFOV, SAT
TEGHES, COMUNA DOMNESTI,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

Y

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 03.05.01

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

29. Legume procesate, legume congelate,
legume decojite, legume amestecate, legume
conservate, legume taiate, legume gatite,
legume uscate, legume liofilizate, legume
sarate, legume fermentate, legume in
saramura, legume pre-taiate, leguminoase
procesate, leguminoase congelate, leguminoase
decojite, leguminoase amestecate, leguminoase
conservate, leguminoase taiate, leguminoase
gatite, leguminoase uscate, leguminoase
sarate, leguminoase fermentate, leguminoase in
saramura, legume radacinoase uscate, salate de
legume, burgeri din legume, piure de legume,
chipsuri de legume, conserve cu legume,
conserve de legume, supe de legume, jeleuri de
legume, paste de legume, legume in conserva,
legume conservate (in ulei), legume feliate, la
conserva, legume preparate la gratar, legume
uscate prin inghetare, produse din legume

(591) Culori revendicate: albastru, galben,
rosu, bleu, alb
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preparate, extracte din legume pentru gatit,
mancaruri cu legume preparate, sucuri de
legume pentru gatit, legume sub forma de
pudra, gustari pe baza de legume, legume gata-
taiate pentru salate, salate de legume gata-
taiate, antreuri pe baza de legume, preparate
pentru supa de legume, mancaruri cu legume,
congelate rapid, chipsuri pe baza de legume,
extracte din legume pentru gatit (sucuri), produse
tartinabile pe baza de legume, crème tartinabile
pe baza de legume, legume marinate in
sos de soia, concentrate din suc de legume
pentru alimente, alimente pe baza de legume
fermentate (kimchi), fructe, ciuperci, legume,
nuci si leguminoase prelucrate, inlocuitori de
carne pe baza de legume, mancaruri gatite
constand in principal din legume, concentrat pe
baza de legume pentru gatit, jeleuri, dulceturi,
compoturi, paste de fructe si legume, mancaruri
gatite si congelate constand in principal din
legume, mancaruri preparate care constau in
principal din chiftele din peste, legume, oua fierte
si bulion (oden), sosuri pentru gustari, conserve
si muraturi, bulion (fiertură), supe, bulion,
concentrate (bulion), supe, bulion (pregatit),
concentrate de tomate (piure), rosii conservate,
rosii decojite, rosii preparate, piure de rosii,
concentrate de rosii, alge rosii comestibile,
rosii in conserva, extracte de rosii, suc de
rosii pentru gatit, ardei preparati, ardei rosii
preparati, ardei conservati, ardei iuti murati,
ardei iuti conservati, ardei jalapeno murati,
ardei iuti verzi, preparati, ardei iuti chili,
umpluti, ardei jalapeno pane si prajiti, pasta
de ardei in conserva (ajvar), cepe (legume)
conservate, ceapa murata, ceapa preparata,
inele de ceapa, ceapa verde prelucrata,
linte (legume) conservata, dovlecei (legume
conservate), vinete gratinate cu parmezan si sos
de rosii, vinete preparate, pasta de vinete, pasta
de dovlecei, gulii murate, pastarnac procesat,
cartofi fierti, cartofi conservati, cartofi preparati,
cartofi dulci preparati, castraveti conservati, sos
iute cu castraveti, fasole rosie cu ardei iute,
fasole preparata, fasole uscata, fasole fiarta,
conserve de fasole, sos de fasole, fasole in
conserva, germeni de fasole prelucrati, fasole
alba in sos tomat, usturoi conservat, pasta cu
usturoi, mazare conservata, mazare preparata,
mazare uscata, mazare marrowfat, mazare
verde preparata, boabe de mazare galbena
preparate, spanac pregatit, spanac congelat,
spanac gatit, spanac la conserva, varza murata,
varza preparata, varza chinezeasca inghetata,
varza chinezeasca uscata, sfecla procesata,
morcovi preparati, morcovi decojiti, mancare
preparata pe baza de legume pentru copii mici.

30. Placinte cu legume, piureuri de legume
(sosuri), paste cu legume (sosuri), pulpa de
legume (sosuri – alimente), taitei prajiti cu
legume (japchae), biscuiti crackers cu aroma
de legume, condimente pe baza de legume
pentru paste, sosuri, sosuri conservate, sosuri
satay, sosuri pudra, sosuri barbecue, sosuri
condimentate, sosuri curry, sosuri salsa, sosuri
(condiment), sosuri de ciocolata, sosuri pentru
salate, sosuri pentru pizza, praf de sosuri, sosuri
de fructe, sosuri pentru gatit, sosuri cu hrean,
sosuri pentru inghetata, sosuri pentru mancare,
sosuri pentru orez, sosuri de carne, sosuri pentru
spaghetti, sosuri pentru pui, sosuri gata facute,
sosuri cu ierburi, sosuri pentru gustari, sosuri
de ciuperci, sosuri pentru tacos, sosuri sarate,
sosuri condimentate (chutney) si paste, sosuri
marinate continand condimente, sosuri care
contin mirodenii, sosuri pentru peste congelat,
sosuri care contin nuci, sosuri aromatizare
cu alune, preparate pentru obtinerea sosurilor,
amestecuri pentru prepararea sosurilor, sosuri
pe baza de maioneza, arome sub forma
de sosuri deshidratate, arome sub forma de
sosuri concentrate, sosuri de salata care
contin smantana, sosuri intrebuintate sub forma
de condimente, sosuri pentru ungere (de uz
alimentar), produse alimentare preparate sub
forma de sosuri, sos de rosii, ketchup de rosii,
condimente cu ardei iute, sos de ardei iute,
pasta din ardei iute, ardei iuti uscati (condiment),
ardei rosu utilizat drept condiment, sos de
ardei iute sriracha, pasta fermentata de ardei
iute (gochujang), pasta de ardei iute ca si
condiment, sos din ardei iute macinat (sambal
oelek), pasta din ardei iuti chili destinate utilizarii
ca si condiment, pasta de fasole, pasta de
fasole condimentata, sos de anghinare, piureuri
de legume (sosuri), pulpa de legume (sosuri-
alimente), usturoi macinat, piure de usturoi,
usturoi tocat (condiment), suc de usturoi, sos de
usturoi (alioli), usturoi prelucrat destinat utilizarii
sub forma de condiment, wasabi (pasta de telina
japoneza).
31. Legume crude, legume neprelucrate,
legume proaspete, legume radacinoase
(proaspete), legume ecologice, proaspete,
legume proaspete pentru salata, fructe si
legume proaspete, legume proaspete mici,
destinate consumului copiilor, iarba grasa
(legume proaspete), anghinare chinezesti
(legume proaspete), legume asiatice cu frunze,
proaspete, fructe proaspete, nuci, legume
si ierburi, rosii crude, rosii neprelucrate,
rosii proaspete, rosii cherry, proaspete, rosii
prunisoare, proaspete, rosii ovale de tip cherry,
proaspete, cepe (legume proaspete), ceapa,
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ceapa verde, castraveti proaspeti, castraveti
teposi proaspeti, ardei gras, ardei chili, ardei
proaspeti, ardei iute (plante), ardei chili
(neprelucrati), ardei grasi cruzi, ardei grasi
neprelucrati, fasole neprelucrata, fasole cruda,
fasole proaspata, fasole rosie, cruda, fasole fava
proaspata, fasole adzuki proaspata, pastai de
fasole proaspete, muguri proaspeti de fasole
verde, vinete, dovlecei proaspeti, dovlecei cruzi,
dovlecei neprelucrati, gulii proaspete, pastarnac
proaspat, patrunjel proaspat, cartofi, cartofi
neprelucrati, cartofi cruzi, seminte de cartofi,
cartofi dulci proaspeti, usturoi neprelucrat,
usturoi crud, usturoi proaspat, usturoi verde
proaspat, lastari de usturoi proaspeti, mazare
proaspata, jumatati de mazare verde, proaspete,
spanac proaspat, varza neprelucrata, varza
cruda, varza proaspata, varza creata proaspata,
varza bok choy proaspata, varza de bruxelles
proaspata, varza chinezeasca napa, proaspata
(baechu), sfecla cruda, sfecla proaspata, sfecla
de zahar neprelucrata, morcovi proaspeti,
morcovi albi proaspeti (arracacha), salata verde,
plante, plante proaspete, plante naturale vii,
menta (plante), plante leguminoase, plante
leguminoase proaspete, rasaduri de plante,
micro plante proaspete, plante in ghiveci, plante
comestibile naturale (neprelucrate), ierburi
(plante), plante de sparanghel, plante cu frunze,
plante uscate. plante uscate pentru decorare,
plante aromatice uscate de uz decorativ, bulbi
pentru horticultura (plante), bulbi de uz agricol
(plante), tuberculi pentru propagarea plantelor,
seminte, bulbi si rasaduri pentru reproducerea
plantelor.
32. Sucuri, bauturi din legume, smoothies
cu legume, sucuri de legume (bauturi),
bauturi nealcoolice cu suc de legume, bauturi
nealcoolice care contin sucuri de legume, bauturi
pe baza de sucuri de legume verzi, bauturi
constand dintr-un amestec de fructe si sucuri de
legume, suc de rosii (bauturi), bauturi pe baza de
fasole mung.
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou, 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, servicii de marketing,
publicitate şi promovare, regruparea în
avantajul terților de legume procesate, legume
congelate, legume decojite, legume amestecate,
legume conservate, legume taiate, legume
gatite, legume uscate, legume liofilizate,
legume sarate, legume fermentate, legume

in saramura, legume pre-taiate, leguminoase
procesate, leguminoase congelate, leguminoase
decojite, leguminoase amestecate, leguminoase
conservate, leguminoase taiate, leguminoase
gatite, leguminoase uscate, leguminoase
sarate, leguminoase fermentate, leguminoase in
saramura, legume radacinoase uscate, salate de
legume, burgeri din legume, piure de legume,
chipsuri de legume, conserve cu legume,
conserve de legume, supe de legume, jeleuri de
legume, paste de legume, legume in conserva,
legume conservate (in ulei), legume feliate la
conserva, legume preparate la gratar, legume
uscate prin inghetare, produse din legume
preparate, extracte din legume pentru gatit,
mancaruri cu legume preparate, sucuri de
legume pentru gatit, legume sub forma de
pudra, gustari pe baza de legume, legume gata-
taiate pentru salate, salate de legume gata-
taiate, antreuri pe baza de legume, preparate
pentru supa de legume, mancaruri cu legume,
congelate rapid, chipsuri pe baza de legume,
extracte din legume pentru gatit (sucuri), produse
tartinabile pe baza de legume, crème tartinabile
pe baza de legume, legume marinate in
sos de soia, concentrate din suc de legume
pentru alimente, alimente pe baza de legume
fermentate (kimchi), fructe, ciuperci, legume,
nuci si leguminoase prelucrate, inlocuitori de
carne pe baza de legume, mancaruri gatite
constand in principal din legume, concentrat pe
baza de legume pentru gatit, jeleuri, dulceturi,
compoturi, paste de fructe si legume, mancaruri
gatite si congelate constand in principal din
legume, mancaruri preparate care constau in
principal din chiftele din peste, legume, oua
fierte si bulion (oden), sosuri pentru gustari,
conserve si muraturi, conserve cu legume,
conserve de legume, bullion, supe, bulion,
concentrate (bulion), supe, bulion (pregatit),
legume marinate in sos de soia, concentrate de
tomate (piure), rosii conservate, rosii decojite,
rosii preparate, piure de rosii, concentrate de
rosii, alge rosii comestibile, rosii in conserva,
extracte de rosii, suc de rosii pentru gatit, ardei
preparati, ardei rosii preparati, ardei conservati,
ardei iuti murati, ardei iuti conservati, ardei
jalapeno murati, ardei iuti verzi preparati, ardei
iuti chili umpluti, ardei jalapeno pane si prajiti,
pasta de ardei in conserva (ajvar), cepe (legume)
conservate, ceapa murata, ceapa preparate,
inele de ceapa, ceapa verde prelucrata,
linte (legume) conservata, dovlecei (legume
conservate), vinete gratinate cu parmezan si sos
de rosii, vinete preparate, pasta de vinete, pasta
de dovlecei, gulii murate, pastarnac procesat,
cartofi fierti, cartofi conservati, cartofi preparati,
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cartofi dulci preparati, castraveti conservati, sos
iute cu castraveti, fasole rosie cu ardei iute,
fasole preparata, fasole uscata, fasole fiarta,
conserve de fasole, sos de fasole, fasole in
conserva, germeni de fasole prelucrati, fasole
alba in sos tomat, usturoi conservat, pasta cu
usturoi, mazare conservata, mazare preparate,
mazare uscata, mazare marrowfat, mazare
verde preparate, boabe de mazare galbena
preparate, spanac pregatit, spanac congelat,
spanac gatit, spanac la conserva, varza murata,
varza preparate, varza chinezeasca inghetata,
varza chinezeasca uscata, sfecla procesata,
morcovi preparati, morcovi decojiti, mancare
preparata pe baza de legume pentru copii
mici, placinte cu legume, piureuri de legume
(sosuri), paste cu legume (sosuri), pulpa de
legume (sosuri – alimente), taitei prajiti cu
legume (japchae), biscuiti crackers cu aroma
de legume, condimente pe baza de legume
pentru paste, sosuri, sosuri conservate, sosuri
satay, sosuri pudra, sosuri barbecue, sosuri
condimentate, sosuri curry, sosuri salsa, sosuri
(condiment), sosuri de ciocolata, sosuri pentru
salate, sosuri pentru pizza, praf de sosuri, sosuri
de fructe, sosuri pentru gatit, sosuri cu hrean,
sosuri pentru inghetata, sosuri pentru mancare,
sosuri pentru orez, sosuri de carne, sosuri pentru
spaghetti, sosuri pentru pui, sosuri gata facute,
sosuri cu ierburi, sosuri pentru gustari, sosuri
de ciuperci, sosuri pentru tacos, sosuri sarate,
sosuri condimentate (chutney) si paste, sosuri
marinate continand condiment, sosuri care
contin mirodenii, sosuri pentru peste congelat,
sosuri care contin nuci, sosuri aromatizare
cu alune, preparate pentru obtinerea sosurilor,
amestecuri pentru prepararea sosurilor, sosuri
pe baza de maioneza, arome sub forma
de sosuri deshidratate, arome sub forma
de sosuri concentrate, sosuri de salata care
contin smantana, sosuri intrebuintate sub forma
de condiment, sosuri pentru ungere (de uz
alimentar), produse alimentare preparate sub
forma de sosuri, sos de rosii, ketchup de
rosii, condimente cu ardei iute, sos de ardei
iute, pasta din ardei iute, ardei iuti uscati
(condiment), ardei rosu utilizat drept condiment,
sos de ardei iute sriracha, pasta fermentata
de ardei iute (gochujang), pasta de ardei
iute ca si condiment, sos din ardei iute
macinat (sambal oelek), pasta din ardei iuti chili
destinate utilizarii ca si condiment, pasta de
fasole, pasta de fasole condimentata, sos de
anghinare, piureuri de legume (sosuri), pulpa de
legume (sosuri-alimente), usturoi macinat, piure
de usturoi, usturoi tocat (condiment), suc de
usturoi, sos de usturoi (alioli), usturoi prelucrat

destinat utilizarii sub forma de condiment,
wasabi (pasta de telina japoneza), legume
crude, legume neprelucrate, legume proaspete,
legume radacionoase (proaspete), legume
ecologice proaspete, legume proaspete pentru
salata, fructe si legume proaspete, legume
proaspete mici destinate consumului copiilor,
iarba grasa (legume proaspete), anghinare
chinezesti (legume proaspete), legume asiatice
cu frunze, proaspete, fructe proaspete, nuci,
legume si ierburi, rosii crude, rosii neprelucrate,
rosii proaspete, rosii cherry proaspete, rosii
prunisoare proaspete, rosii ovale de tip cherry
proaspete, cepe (legume proaspete), ceapa,
ceapa verde, castraveti proaspeti, castraveti
teposi proaspeti, ardei gras, ardei chili, ardei
proaspeti, ardei iute (plante), ardei chili
(neprelucrati), ardei grasi cruzi, ardei grasi
neprelucrati, fasole neprelucrata, fasole cruda,
fasole proaspata, fasole rosie cruda, fasole fava
proaspata, fasole adzuki proaspata, pastai de
fasole proaspete, muguri proaspeti de fasole
verde, vinete, dovlecei proaspeti, dovlecei cruzi,
dovlecei neprelucrati, gulii proaspete, pastarnac
proaspat, patrunjel proaspat, cartofi, cartofi
neprelucrati, cartofi cruzi, seminte de cartofi,
cartofi dulci proaspeti, usturoi neprelucrat,
usturoi crud, usturoi proaspat, usturoi verde
proaspat, lastari de usturoi proaspeti, mazare
proaspata, jumatati de mazare verde proaspete,
spanac proaspat, varza neprelucrata, varza
cruda, varza proaspata, varza creata proaspata,
varza bok choy proaspata, varza de bruxelles
proaspata, varza chinezeasca napa, proaspata
(baechu), sfecla cruda, sfecla proaspata, sfecla
de zahar neprelucrata, morcovi proaspeti,
morcovi albi proaspeti (arracacha), salata verde,
plante, plante proaspete, plante naturale vii,
menta (plante), plante leguminoase, plante
leguminoase proaspete, rasaduri de plante,
micro plante proaspete, plante in ghiveci, plante
comestibile naturale (neprelucrate), ierburi
(plante), plante de sparanghel, ardei iute
(plante), plante cu frunze, plante uscate, plante
uscate pentru decorare, plante aromatice uscate
de uz decorativ, bulbi pentru horticultura (plante),
bulbi de uz agricol (plante), tuberculi pentru
propagarea plantelor, seminte, bulbi si rasaduri
pentru reproducerea plantelor, sucuri, bauturi
din legume, smoothies cu legume, sucuri de
legume (bauturi), bauturi nealcoolice cu suc de
legume, bauturi nealcoolice care contin sucuri de
legume, bauturi pe baza de sucuri de legume
verzi, bauturi constand dintr-un amestec de
fructe si sucuri de legume, suc de rosii (bauturi),
bauturi pe baza de fasole mung (exceptând
transportul lor), pentru a permite clientilor sa le
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vada si sa le achizitioneze cat mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vanzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amanuntul si/sau cu ridicata, servicii de
vanzare cu amanuntul, servicii de vanzare cu
ridicata si servicii de vanzare online, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul si ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui
catalog online cu informații despre produse,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de produse cu ridicata și cu amănuntul,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, servicii de agenții de
import-export.

───────

(210) M 2022 02587
(151) 12/04/2022
(732) GRADINA LETCA SRL, STRADA

DACIEI, NR. 54, PARTER,
CAMERA 3, JUDETUL ILFOV, SAT
TEGHES, COMUNA DOMNESTI,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

LEGUME JUCĂUŞE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Legume procesate, legume congelate,
legume decojite, legume amestecate, legume
conservate, legume taiate, legume gatite,
legume uscate, legume liofilizate, legume
sarate, legume fermentate, legume in

saramura, legume pre-taiate, leguminoase
procesate, leguminoase congelate, leguminoase
decojite, leguminoase amestecate, leguminoase
conservate, leguminoase taiate, leguminoase
gatite, leguminoase uscate, leguminoase
sarate, leguminoase fermentate, leguminoase in
saramura, legume radacinoase uscate, salate de
legume, burgeri din legume, piure de legume,
chipsuri de legume, conserve cu legume,
conserve de legume, supe de legume, jeleuri de
legume, paste de legume, legume in conserva,
legume conservate (in ulei), legume feliate, la
conserva, legume preparate la gratar, legume
uscate prin inghetare, produse din legume
preparate, extracte din legume pentru gatit,
mancaruri cu legume preparate, sucuri de
legume pentru gatit, legume sub forma de
pudra, gustari pe baza de legume, legume gata-
taiate pentru salate, salate de legume gata-
taiate, antreuri pe baza de legume, preparate
pentru supa de legume, mancaruri cu legume,
congelate rapid, chipsuri pe baza de legume,
extracte din legume pentru gatit (sucuri), produse
tartinabile pe baza de legume, crème tartinabile
pe baza de legume, legume marinate in
sos de soia, concentrate din suc de legume
pentru alimente, alimente pe baza de legume
fermentate (kimchi), fructe, ciuperci, legume,
nuci si leguminoase prelucrate, inlocuitori de
carne pe baza de legume, mancaruri gatite
constand in principal din legume, concentrat pe
baza de legume pentru gatit, jeleuri, dulceturi,
compoturi, paste de fructe si legume, mancaruri
gatite si congelate constand in principal din
legume, mancaruri preparate care constau in
principal din chiftele din peste, legume, oua fierte
si bulion (oden), sosuri pentru gustari, conserve
si muraturi, bulion (fiertură), supe, bulion,
concentrate (bulion), supe, bulion (pregatit),
concentrate de tomate (piure), rosii conservate,
rosii decojite, rosii preparate, piure de rosii,
concentrate de rosii, alge rosii comestibile,
rosii in conserva, extracte de rosii, suc de
rosii pentru gatit, ardei preparati, ardei rosii
preparati, ardei conservati, ardei iuti murati,
ardei iuti conservati, ardei jalapeno murati,
ardei iuti verzi, preparati, ardei iuti chili,
umpluti, ardei jalapeno pane si prajiti, pasta
de ardei in conserva (ajvar), cepe (legume)
conservate, ceapa murata, ceapa preparata,
inele de ceapa, ceapa verde prelucrata,
linte (legume) conservata, dovlecei (legume
conservate), vinete gratinate cu parmezan si sos
de rosii, vinete preparate, pasta de vinete, pasta
de dovlecei, gulii murate, pastarnac procesat,
cartofi fierti, cartofi conservati, cartofi preparati,
cartofi dulci preparati, castraveti conservati, sos
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iute cu castraveti, fasole rosie cu ardei iute,
fasole preparata, fasole uscata, fasole fiarta,
conserve de fasole, sos de fasole, fasole in
conserva, germeni de fasole prelucrati, fasole
alba in sos tomat, usturoi conservat, pasta cu
usturoi, mazare conservata, mazare preparata,
mazare uscata, mazare marrowfat, mazare
verde preparata, boabe de mazare galbena
preparate, spanac pregatit, spanac congelat,
spanac gatit, spanac la conserva, varza murata,
varza preparata, varza chinezeasca inghetata,
varza chinezeasca uscata, sfecla procesata,
morcovi preparati, morcovi decojiti, mancare
preparata pe baza de legume pentru copii mici.
30. Placinte cu legume, piureuri de legume
(sosuri), paste cu legume (sosuri), pulpa de
legume (sosuri – alimente), taitei prajiti cu
legume (japchae), biscuiti crackers cu aroma
de legume, condimente pe baza de legume
pentru paste, sosuri, sosuri conservate, sosuri
satay, sosuri pudra, sosuri barbecue, sosuri
condimentate, sosuri curry, sosuri salsa, sosuri
(condiment), sosuri de ciocolata, sosuri pentru
salate, sosuri pentru pizza, praf de sosuri, sosuri
de fructe, sosuri pentru gatit, sosuri cu hrean,
sosuri pentru inghetata, sosuri pentru mancare,
sosuri pentru orez, sosuri de carne, sosuri pentru
spaghetti, sosuri pentru pui, sosuri gata facute,
sosuri cu ierburi, sosuri pentru gustari, sosuri
de ciuperci, sosuri pentru tacos, sosuri sarate,
sosuri condimentate (chutney) si paste, sosuri
marinate continand condimente, sosuri care
contin mirodenii, sosuri pentru peste congelat,
sosuri care contin nuci, sosuri aromatizare
cu alune, preparate pentru obtinerea sosurilor,
amestecuri pentru prepararea sosurilor, sosuri
pe baza de maioneza, arome sub forma
de sosuri deshidratate, arome sub forma de
sosuri concentrate, sosuri de salata care
contin smantana, sosuri intrebuintate sub forma
de condimente, sosuri pentru ungere (de uz
alimentar), produse alimentare preparate sub
forma de sosuri, sos de rosii, ketchup de rosii,
condimente cu ardei iute, sos de ardei iute,
pasta din ardei iute, ardei iuti uscati (condiment),
ardei rosu utilizat drept condiment, sos de
ardei iute sriracha, pasta fermentata de ardei
iute (gochujang), pasta de ardei iute ca si
condiment, sos din ardei iute macinat (sambal
oelek), pasta din ardei iuti chili destinate utilizarii
ca si condiment, pasta de fasole, pasta de
fasole condimentata, sos de anghinare, piureuri
de legume (sosuri), pulpa de legume (sosuri-
alimente), usturoi macinat, piure de usturoi,
usturoi tocat (condiment), suc de usturoi, sos de
usturoi (alioli), usturoi prelucrat destinat utilizarii

sub forma de condiment, wasabi (pasta de telina
japoneza).
31. Legume crude, legume neprelucrate,
legume proaspete, legume radacinoase
(proaspete), legume ecologice, proaspete,
legume proaspete pentru salata, fructe si
legume proaspete, legume proaspete mici,
destinate consumului copiilor, iarba grasa
(legume proaspete), anghinare chinezesti
(legume proaspete), legume asiatice cu frunze,
proaspete, fructe proaspete, nuci, legume
si ierburi, rosii crude, rosii neprelucrate,
rosii proaspete, rosii cherry, proaspete, rosii
prunisoare, proaspete, rosii ovale de tip cherry,
proaspete, cepe (legume proaspete), ceapa,
ceapa verde, castraveti proaspeti, castraveti
teposi proaspeti, ardei gras, ardei chili, ardei
proaspeti, ardei iute (plante), ardei chili
(neprelucrati), ardei grasi cruzi, ardei grasi
neprelucrati, fasole neprelucrata, fasole cruda,
fasole proaspata, fasole rosie, cruda, fasole fava
proaspata, fasole adzuki proaspata, pastai de
fasole proaspete, muguri proaspeti de fasole
verde, vinete, dovlecei proaspeti, dovlecei cruzi,
dovlecei neprelucrati, gulii proaspete, pastarnac
proaspat, patrunjel proaspat, cartofi, cartofi
neprelucrati, cartofi cruzi, seminte de cartofi,
cartofi dulci proaspeti, usturoi neprelucrat,
usturoi crud, usturoi proaspat, usturoi verde
proaspat, lastari de usturoi proaspeti, mazare
proaspata, jumatati de mazare verde, proaspete,
spanac proaspat, varza neprelucrata, varza
cruda, varza proaspata, varza creata proaspata,
varza bok choy proaspata, varza de bruxelles
proaspata, varza chinezeasca napa, proaspata
(baechu), sfecla cruda, sfecla proaspata, sfecla
de zahar neprelucrata, morcovi proaspeti,
morcovi albi proaspeti (arracacha), salata verde,
plante, plante proaspete, plante naturale vii,
menta (plante), plante leguminoase, plante
leguminoase proaspete, rasaduri de plante,
micro plante proaspete, plante in ghiveci, plante
comestibile naturale (neprelucrate), ierburi
(plante), plante de sparanghel, plante cu frunze,
plante uscate. plante uscate pentru decorare,
plante aromatice uscate de uz decorativ, bulbi
pentru horticultura (plante), bulbi de uz agricol
(plante), tuberculi pentru propagarea plantelor,
seminte, bulbi si rasaduri pentru reproducerea
plantelor.
32. Sucuri, bauturi din legume, smoothies
cu legume, sucuri de legume (bauturi),
bauturi nealcoolice cu suc de legume, bauturi
nealcoolice care contin sucuri de legume, bauturi
pe baza de sucuri de legume verzi, bauturi
constand dintr-un amestec de fructe si sucuri de
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legume, suc de rosii (bauturi), bauturi pe baza de
fasole mung.
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou, 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, servicii de marketing,
publicitate şi promovare, regruparea în
avantajul terților de legume procesate, legume
congelate, legume decojite, legume amestecate,
legume conservate, legume taiate, legume
gatite, legume uscate, legume liofilizate,
legume sarate, legume fermentate, legume
in saramura, legume pre-taiate, leguminoase
procesate, leguminoase congelate, leguminoase
decojite, leguminoase amestecate, leguminoase
conservate, leguminoase taiate, leguminoase
gatite, leguminoase uscate, leguminoase
sarate, leguminoase fermentate, leguminoase in
saramura, legume radacinoase uscate, salate de
legume, burgeri din legume, piure de legume,
chipsuri de legume, conserve cu legume,
conserve de legume, supe de legume, jeleuri de
legume, paste de legume, legume in conserva,
legume conservate (in ulei), legume feliate la
conserva, legume preparate la gratar, legume
uscate prin inghetare, produse din legume
preparate, extracte din legume pentru gatit,
mancaruri cu legume preparate, sucuri de
legume pentru gatit, legume sub forma de
pudra, gustari pe baza de legume, legume gata-
taiate pentru salate, salate de legume gata-
taiate, antreuri pe baza de legume, preparate
pentru supa de legume, mancaruri cu legume,
congelate rapid, chipsuri pe baza de legume,
extracte din legume pentru gatit (sucuri), produse
tartinabile pe baza de legume, crème tartinabile
pe baza de legume, legume marinate in
sos de soia, concentrate din suc de legume
pentru alimente, alimente pe baza de legume
fermentate (kimchi), fructe, ciuperci, legume,
nuci si leguminoase prelucrate, inlocuitori de
carne pe baza de legume, mancaruri gatite
constand in principal din legume, concentrat pe
baza de legume pentru gatit, jeleuri, dulceturi,
compoturi, paste de fructe si legume, mancaruri
gatite si congelate constand in principal din
legume, mancaruri preparate care constau in
principal din chiftele din peste, legume, oua
fierte si bulion (oden), sosuri pentru gustari,
conserve si muraturi, conserve cu legume,
conserve de legume, bullion, supe, bulion,
concentrate (bulion), supe, bulion (pregatit),
legume marinate in sos de soia, concentrate de

tomate (piure), rosii conservate, rosii decojite,
rosii preparate, piure de rosii, concentrate de
rosii, alge rosii comestibile, rosii in conserva,
extracte de rosii, suc de rosii pentru gatit, ardei
preparati, ardei rosii preparati, ardei conservati,
ardei iuti murati, ardei iuti conservati, ardei
jalapeno murati, ardei iuti verzi preparati, ardei
iuti chili umpluti, ardei jalapeno pane si prajiti,
pasta de ardei in conserva (ajvar), cepe (legume)
conservate, ceapa murata, ceapa preparate,
inele de ceapa, ceapa verde prelucrata,
linte (legume) conservata, dovlecei (legume
conservate), vinete gratinate cu parmezan si sos
de rosii, vinete preparate, pasta de vinete, pasta
de dovlecei, gulii murate, pastarnac procesat,
cartofi fierti, cartofi conservati, cartofi preparati,
cartofi dulci preparati, castraveti conservati, sos
iute cu castraveti, fasole rosie cu ardei iute,
fasole preparata, fasole uscata, fasole fiarta,
conserve de fasole, sos de fasole, fasole in
conserva, germeni de fasole prelucrati, fasole
alba in sos tomat, usturoi conservat, pasta cu
usturoi, mazare conservata, mazare preparate,
mazare uscata, mazare marrowfat, mazare
verde preparate, boabe de mazare galbena
preparate, spanac pregatit, spanac congelat,
spanac gatit, spanac la conserva, varza murata,
varza preparate, varza chinezeasca inghetata,
varza chinezeasca uscata, sfecla procesata,
morcovi preparati, morcovi decojiti, mancare
preparata pe baza de legume pentru copii
mici, placinte cu legume, piureuri de legume
(sosuri), paste cu legume (sosuri), pulpa de
legume (sosuri – alimente), taitei prajiti cu
legume (japchae), biscuiti crackers cu aroma
de legume, condimente pe baza de legume
pentru paste, sosuri, sosuri conservate, sosuri
satay, sosuri pudra, sosuri barbecue, sosuri
condimentate, sosuri curry, sosuri salsa, sosuri
(condiment), sosuri de ciocolata, sosuri pentru
salate, sosuri pentru pizza, praf de sosuri, sosuri
de fructe, sosuri pentru gatit, sosuri cu hrean,
sosuri pentru inghetata, sosuri pentru mancare,
sosuri pentru orez, sosuri de carne, sosuri pentru
spaghetti, sosuri pentru pui, sosuri gata facute,
sosuri cu ierburi, sosuri pentru gustari, sosuri
de ciuperci, sosuri pentru tacos, sosuri sarate,
sosuri condimentate (chutney) si paste, sosuri
marinate continand condiment, sosuri care
contin mirodenii, sosuri pentru peste congelat,
sosuri care contin nuci, sosuri aromatizare
cu alune, preparate pentru obtinerea sosurilor,
amestecuri pentru prepararea sosurilor, sosuri
pe baza de maioneza, arome sub forma
de sosuri deshidratate, arome sub forma
de sosuri concentrate, sosuri de salata care
contin smantana, sosuri intrebuintate sub forma
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de condiment, sosuri pentru ungere (de uz
alimentar), produse alimentare preparate sub
forma de sosuri, sos de rosii, ketchup de
rosii, condimente cu ardei iute, sos de ardei
iute, pasta din ardei iute, ardei iuti uscati
(condiment), ardei rosu utilizat drept condiment,
sos de ardei iute sriracha, pasta fermentata
de ardei iute (gochujang), pasta de ardei
iute ca si condiment, sos din ardei iute
macinat (sambal oelek), pasta din ardei iuti chili
destinate utilizarii ca si condiment, pasta de
fasole, pasta de fasole condimentata, sos de
anghinare, piureuri de legume (sosuri), pulpa de
legume (sosuri-alimente), usturoi macinat, piure
de usturoi, usturoi tocat (condiment), suc de
usturoi, sos de usturoi (alioli), usturoi prelucrat
destinat utilizarii sub forma de condiment,
wasabi (pasta de telina japoneza), legume
crude, legume neprelucrate, legume proaspete,
legume radacionoase (proaspete), legume
ecologice proaspete, legume proaspete pentru
salata, fructe si legume proaspete, legume
proaspete mici destinate consumului copiilor,
iarba grasa (legume proaspete), anghinare
chinezesti (legume proaspete), legume asiatice
cu frunze, proaspete, fructe proaspete, nuci,
legume si ierburi, rosii crude, rosii neprelucrate,
rosii proaspete, rosii cherry proaspete, rosii
prunisoare proaspete, rosii ovale de tip cherry
proaspete, cepe (legume proaspete), ceapa,
ceapa verde, castraveti proaspeti, castraveti
teposi proaspeti, ardei gras, ardei chili, ardei
proaspeti, ardei iute (plante), ardei chili
(neprelucrati), ardei grasi cruzi, ardei grasi
neprelucrati, fasole neprelucrata, fasole cruda,
fasole proaspata, fasole rosie cruda, fasole fava
proaspata, fasole adzuki proaspata, pastai de
fasole proaspete, muguri proaspeti de fasole
verde, vinete, dovlecei proaspeti, dovlecei cruzi,
dovlecei neprelucrati, gulii proaspete, pastarnac
proaspat, patrunjel proaspat, cartofi, cartofi
neprelucrati, cartofi cruzi, seminte de cartofi,
cartofi dulci proaspeti, usturoi neprelucrat,
usturoi crud, usturoi proaspat, usturoi verde
proaspat, lastari de usturoi proaspeti, mazare
proaspata, jumatati de mazare verde proaspete,
spanac proaspat, varza neprelucrata, varza
cruda, varza proaspata, varza creata proaspata,
varza bok choy proaspata, varza de bruxelles
proaspata, varza chinezeasca napa, proaspata
(baechu), sfecla cruda, sfecla proaspata, sfecla
de zahar neprelucrata, morcovi proaspeti,
morcovi albi proaspeti (arracacha), salata verde,
plante, plante proaspete, plante naturale vii,
menta (plante), plante leguminoase, plante
leguminoase proaspete, rasaduri de plante,
micro plante proaspete, plante in ghiveci, plante

comestibile naturale (neprelucrate), ierburi
(plante), plante de sparanghel, ardei iute
(plante), plante cu frunze, plante uscate, plante
uscate pentru decorare, plante aromatice uscate
de uz decorativ, bulbi pentru horticultura (plante),
bulbi de uz agricol (plante), tuberculi pentru
propagarea plantelor, seminte, bulbi si rasaduri
pentru reproducerea plantelor, sucuri, bauturi
din legume, smoothies cu legume, sucuri de
legume (bauturi), bauturi nealcoolice cu suc de
legume, bauturi nealcoolice care contin sucuri de
legume, bauturi pe baza de sucuri de legume
verzi, bauturi constand dintr-un amestec de
fructe si sucuri de legume, suc de rosii (bauturi),
bauturi pe baza de fasole mung (exceptând
transportul lor), pentru a permite clientilor sa le
vada si sa le achizitioneze cat mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vanzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amanuntul si/sau cu ridicata, servicii de
vanzare cu amanuntul, servicii de vanzare cu
ridicata si servicii de vanzare online, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul si ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui
catalog online cu informații despre produse,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de produse cu ridicata și cu amănuntul,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, servicii de agenții de
import-export.

───────
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(210) M 2022 02592
(151) 12/04/2022
(732) HA HA HA PRODUCTION SRL,

SAT CIOCANESTI NR. 233B,
JUDETUL ARGES, COMUNA
CIOCANESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

FLOW MUSIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

41. Educație muzicală, servicii de educație
muzicală, formare muzicală, editare muzicală,
organizarea de cursuri de muzică, producția
de muzică, editare de muzică, înregistrări de
muzică, reprezentații de muzică live, organizare
de divertisment muzical, organizare de
concursuri muzicale, organizare de evenimente
muzicale, prezentare de concerte muzicale,
organizare de spectacole muzicale, organizarea
de concerte muzicale pentru televiziune,
organizarea de concerte muzicale pentru radio,
publicare de texte muzicale, prezentare de
spectacole muzicale, producție de înregistrări
muzicale, transcriere muzicală pentru terți,
publicare de lucrări muzicale, producție de
spectacole muzicale, închiriere de instrumente
muzicale, organizare de interpretări muzicale,
producție de videouri muzicale, servicii de mixare
muzicală, producere de concerte muzicale,
servicii de transcriere muzicală, servicii de
editare de muzică, compunere de muzică
pentru terți, organizarea de concerte de muzică
în direct, interpretare de muzică și canto,
organizarea de spectacole cu muzică în direct,
publicare de cărți de muzică, servicii de muzică
în direct, servicii de divertisment muzical animat,
servicii de regie artistică pentru spectacolele

muzicale, organizare de concerte de muzică pop,
reprezentație de dans, muzică și teatru,
servicii educaționale cu privire la muzică,
servicii de instruire în domeniul muzical,
închiriere de înregistrări fonografice și muzicale,
servicii ale studiourilor de înregistrări muzicale,
servicii privind compunerea de lucrări muzicale,
consultanță privind producțiile cinematografice
și muzicale, organizare de spectacole vizuale
și muzicale, producție de înregistrări sonore și
muzicale, organizare de spectacole muzicale
în direct, servicii de editare și înregistrare
muzicale, organizare și coordonare de concerte
muzicale, închiriere de casete audio cu muzică
înregistrată, divertisment muzical oferit de către
formații instrumentale, servicii de divertisment
prestate de formații muzicale, reprezentații în
direct susținute de grupuri muzicale, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale,
organizarea de spectacole în direct susținute
de trupe muzicale, organizarea de concerte în
direct susținute de formații muzicale, furnizare
de muzică digitală de pe site-uri web de
internet cu muzică în format mp3, predare de
lecții muzicale prin cursuri prin corespondență,
oferire de divertisment muzical de către formații
vocale, servicii de divertisment sub formă de
înregistrări muzicale, servicii de divertisment
furnizate de grupuri muzicale vocale, prezentare
de spectacole în direct ale formațiilor muzicale,
prezentare în direct de producții muzicale de
crăciun, furnizare de muzică în format digital
de pe internet, producție de materiale muzicale
într-un studio de înregistrare, planificarea de
piese de teatru și de spectacole muzicale,
servicii educaționale sub formă de programe
muzicale de televiziune, muzică digitală (care
nu poate fi descărcată) de pe site-uri web
de pe internet cu muzică în format mp3,
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe internet, spectacole muzicale în mijlocul
publicului organizate la săli de spectacole,
prezentare de spectacole în direct susținute de
o formație muzicală, servicii de rezervare de
bilete și locuri la concerte muzicale, furnizare
de muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3 de
pe internet, producție și coordonare de exerciții
pentru cursuri și programe de muzică, furnizare
de instalații pentru reprezentațiile în direct ale
unui grup muzical, selectare și compilare de
muzică preînregistrată în vederea difuzării de
către terți, punerea la dispoziție de muzică
digitală (fără posibilitatea de descărcare) pe
internet, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de divertisment sub formă de spectacole
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susținute de o formație muzicală, furnizare
de instalații pentru filme, spectacole, piese
de teatru, muzică sau instruire educațională,
servicii de divertisment sub formă de spectacole
susținute de o formație care cântă muzică
vocală, furnizare de muzică digitală (care nu
poate fi descărcată) pentru site-uri web mp3 de
pe internet, furnizare de clasificări pe categorii
de vârstă pentru conținut de televiziune, film,
muzică, video și jocuri video.

───────

(210) M 2022 02594
(151) 12/04/2022
(732) IBB IMOBILIARE ROMÂNIA SRL,

ȘOSEAUA DE CENTURĂ NR. 48A,
JUDETUL ILFOV, PANTELIMON,
077145, ILFOV, ROMANIA

(540)

iResidence

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.03.13

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

35. Publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, marketing imobiliar, servicii de
publicitate în domeniul imobiliar, analiză de
marketing în domeniul imobiliar, publicitate.
36. Consultanță financiară privind investițiile
rezidențiale, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri
rezidențiale, afaceri imobiliare, servicii
imobiliare, coproprietate imobiliară, consultanță
imobiliară, agenție imobiliară, evaluări
imobiliare, investiții imobiliare, gestiunea
bunurilor imobiliare, gestionarea proprietăților
(imobiliare), managementul proprietăților
imobiliare, managementul proprietăților
imobiliare, gestionarea investițiilor imobiliare,
servicii imobiliare privind gestionarea investițiilor
imobiliare, multiproprietăți în domeniul imobiliar,
servicii ale agentului imobiliar, administrare
de bunuri imobiliare, agenți imobiliari, agenții

imobiliare, organizare de închirieri imobiliare,
servicii de achiziții imobiliare, consultanță
privind bunuri imobiliare, planificare de investiții
imobiliare, gestionare de proprietăți imobiliare,
administrare de proprietăți imobiliare, evaluări
de proprietăți imobiliare, servicii de listare de
proprietăți imobiliare pentru închirierea de case
și închirierea de apartamente, intermediere
pentru încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare și
a proprietăților, servicii de gestiune imobiliară
pentru ansambluri de locuințe, furnizare de
informații pe internet privind afacerile imobiliare,
servicii de cercetare privind achiziția de
proprietăți imobiliare, servicii de consiliere
privind investițiile în proprietăți imobiliare, servicii
de consiliere privind deținerea de proprietăți
imobiliare, servicii de consultanță în materie
de bunuri imobiliare, închiriere de bunuri
imobiliare și de proprietăți, servicii de gestiune
imobiliară pentru construcții comerciale,
furnizare de informații privind piața proprietăților
(imobiliară), agenții de închiriere de proprietăți
imobiliare (apartamente), intermediere de
închirieri de proprietăți imobiliare, estimări de
proprietăți imobiliare, servicii privind afaceri
imobiliare, investiții în proprietăți imobiliare,
gestiune financiară a proiectelor imobiliare,
brokeraj de proprietăți imobiliare, servicii
ale agenților imobiliari, servicii ale agențiilor
imobiliare, planificare imobiliară (activități
financiare), servicii de management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare,
agenții de cazare (proprietăți imobiliare),
asistență în domeniul achizițiilor imobiliare,
consultanță financiară privind investițiile
imobiliare, finanțarea proiectelor de dezvoltare
imobiliară, servicii de administrare de bunuri
imobiliare, organizare de închirieri (doar
proprietăți imobiliare), evaluare și gestionare de
bunuri imobiliare, servicii de consultanță privind
proprietățile imobiliare, închirieri de proprietăți
(doar proprietăți imobiliare), consultanță
privind achiziționarea de bunuri imobiliare,
închirieri de spații pentru birouri (imobiliare),
consiliere privind investițiile în proprietăți
imobiliare, colectarea datoriilor aferente
închirierii proprietăților imobiliare, furnizare
de informații privind proprietățile (imobiliare),
furnizare de informații privind bunurile imobiliare,
servicii de investiții în proprietăți imobiliare,
servicii de gestiune a investițiilor imobiliare,
intermediere pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, administrarea afacerilor financiare
legate de proprietăți imobiliare, servicii ale
agențiilor de bunuri imobiliare rezidențiale,

(591) Culori revendicate: verde (HEX
#219896), negru (HEX #000000)
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servicii de agenție pentru închirierea de
proprietăți imobiliare, încheiere de contracte
de închiriere de bunuri imobiliare, servicii de
gestiune imobiliară pentru complexe de clădiri,
servicii de agenții imobiliare pentru închirierea
de clădiri, furnizare de informații privind bunuri
imobiliare și terenuri, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea spațiilor
comerciale, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea de clădiri, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații de clădiri, servicii de agenții imobiliare
pentru achiziția și vânzarea de terenuri, servicii
de agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea
de clădiri, asistență în materie de achiziții și
interese financiare în domeniul imobiliar.
37. Construirea de zone rezidențiale,
construcție de proprietăți rezidențiale, construcții
de clădiri rezidențiale, construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, reparare și întreținere
de clădiri rezidențiale, consultanță privind
construcția de clădiri și de clădiri rezidențiale,
servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
servicii de consiliere privind renovarea
proprietăților imobiliare, amenajare de terenuri
(construcții), amenajare teritorială pentru
construcții, consolidare de clădiri, construcția
de clădiri, construcție de clădiri, construcție de
clădiri de apartamente, construcție de clădiri și
de alte structuri, construcție de complexuri cu
piscine de înot, servicii de construcții, construcții
civile, consultanță în domeniul construcțiilor
civile (construcții), consultații pentru construcții,
furnizare de informații online privind construirea
de clădiri, furnizare de informații referitoare la
construcția de clădiri, informații în domeniul
construcțiilor, informații în materie de construcții,
lucrări de construcție, servicii de construcții,
servicii de construcții civile, servicii de construcții
de clădiri, servicii de construcții referitoare la
clădiri pentru locuințe, servicii de consultanță
privind construcția de clădiri, servicii de gestiune
a lucrărilor de construcții, servicii de informații
privind construcția de clădiri, servicii de informații
și consultanță cu privire la construcții, servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare, servicii de supraveghere
a construcțiilor de clădiri pentru proiecte de
construcții.
42. Servicii de proiectare privind proprietățile
rezidențiale, planificare și proiectare de
ansambluri rezidențiale, evaluarea proprietăților
imobiliare, întocmire de rapoarte privind
planificarea imobiliară, servicii de proiectare
privind proprietățile imobiliare, servicii pentru
proiectarea de ansambluri rezidențiale.

───────

(210) M 2022 02595
(151) 12/04/2022
(732) MAXAGRO CENTER SRL,

STRADA CARPAȚI, NR. 70,
CAMERA 3, JUDEȚ TIMIȘ,
GĂTAIA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

MAXAGRO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.01.01; 03.01.24;
05.07.02; 24.09.03; 29.01.02; 29.01.03

clase:
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, ouă
și produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
uleiuri și grăsimi comestibile, brânzeturi, semințe
procesate, supe și baze de supă, extracte din
carne.
31. Animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, produse alimentare și
hrană pentru animale, cereale neprelucrate,
copaci și produse forestiere, flori, fân, fructe
proaspete, nuci, legume și ierburi, grâu, malțuri
și cereale neprocesate, orz, ovăz, plante
și roadele proaspete ale acestora, produse
agricole (neprelucrate), reziduri de plante

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

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, 
STR. 11 IUNIE,  NR. 51, 
SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR4, 
ROMANIA
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(materiale brute), semințe, bulbi și răsaduri
pentru reproducerea plantelor, tărâțe de grâu,
trestie de zahăr, germeni (botanică), grăunțe
brute și neprelucrate, plante și flori naturale,
porumb, produse agricole brute și neprocesate,
produse pentru însămânțare (semințe), semințe
brute și neprelucrate.

de înălțare, elevatoare și scări rulante, aparate
de muls, aparate robotizate pentru manipularea
materialelor, componente care se introduc în sol
pentru a fi utilizate cu instrumentele agricole,
cultivatoare (mașini), decorticatoare de cereale,
dispozitiv de măcinare (electrice), dispozitive
electronice pentru hrănirea animalelor, mașini
agricole pentru cultivare, mașini agricole
pentru fertilizare, mașini agricole pentru
însămânțare, mașini agricole pentru plantarea
semințelor, mașini agricole remorcabile, mașini
de construcție, mașini de prelucrare, mașini
de semănat, mașini de săpat, mașini pentru
construcții de drumuri, mașini pentru prelucrarea
cerealelor, scule electrice, transportoare și benzi
rulante, unelte acționate electric, utilaje agricole,
mașini-unelte agricole, mecanisme robotizate
folosite în agricultură, mașini, mașini-unelte și
scule și aparate acționate electric pentru fixat
și asamblat, mașini-unelte, unelte electrice,
unelte mecanice, electrice (motoare -, altele
decât cele pentru vehicule terestre), mașini de
construcție cu beton, materiale și elemente de
construcție și edificare, nemetalice, structuri și
construcții nemetalice transportabile, uși, porți,
ferestre și cadre nemetalice pentru ferestre,
materiale și elemente pentru clădiri și construcții,
fabricate din smoală, gudron, bitum sau asfalt,
smoală, gudron, bitum și asfalt, compuși pentru
fundații folosiți la lucrări de întreținerea și
repararea drumurilor, balast, beton, cărămizi,
ciment, conducte rigide și supape pentru
acestea, nemetalice, construcții nemetalice,
elemente de construcție din plastic, elemente de
construcție din lemn, elemente de construcție
prefabricate nemetalice, gips (materiale de
construcție), gresie, grilaje (nemetalice), ipsos,
hale (construcții nemetalice), lemn și lemn
artificial, materiale de construcții nemetalice,
materiale hidroizolatoare (nemetalice), materiale
și elemente pentru clădiri și construcții, fabricate
din nisip, piatră, rocă, argilă, minerale și
beton, materiale și elemente pentru clădiri și
construcții, fabricate din lemn și lemn artificial,
nisip, pereți (nemetalici), piatră, rocă, argilă și
minerale, profile nemetalice structurale pentru
construcții, schele, scânduri, silozuri nemetalice,
sticlă de construcții, agregate, compoziții
de tencuială pentru utilizare în construcții,
materiale, nu din metal, pentru construcții,
panouri nemetalice pentru construcții, încadrări
spațiale, nu din metal, structuri fabricate
din materiale nemetalice, carne și produse
din carne, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, ouă și produse din
ouă, pește, fructe de mare și moluște, nu vii,
produse lactate și înlocuitori, uleiuri și grăsimi

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, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, prezentări de
produse și servicii de afișare a produselor,
vânzări prin licitații în sectorul agricol, servicii
de consultanță comercială în sectorul agricol,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu utilaje agricole, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu utilaje agricole, servicii
de agentii de import și export, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu animale
vii, servicii administrative referitoare la trimiteri
către antreprenori generali în construcții, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
utilaje de construcții, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu utilaje de construcții,
servicii de coordonare de proiecte de afaceri
pentru proiecte de construcții, servicii de comerț
cu amănuntul cu privire la materiale de
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la fructe, regruparea în avantajul
terților a produselor de tipul: echipament pentru
agricultură, terasament, construcții, extracția
petrolului și gazului și pentru minerit, echipament
pentru, măturare, curățare și spălare,
echipament pentru, mișcare și manevrare.
generatoare de electricitate, generatoare de
electricitate, mașini de distribuire, mașini și
mașini-unelte de urgență și salvare, mașini
și mașini-unelte pentru tratarea materialelor
și pentru fabricare, pompe, compresoare și
suflante, roboți industriali, mașini de filtrat,
separatoare și centrifuge, mașini de găurit și
sfredele, mașini de pulverizat, mașini pentru
ascuțire și realizat matrițe, mașini pentru
producerea și procesarea materialelor, mașini
pentru placare, mașini și aparate agricole,
de grădinărit și silvice, mașini și aparate de
procesat și preparat alimente și băuturi, mașini
și aparate pentru tăiere, forare, șlefuire, ascuțire
și tratare a suprafețelor, aparate de ridicare și
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comestibile, brânzeturi, semințe procesate,
supe și baze de supă, extracte din carne,
animale vii, organisme pentru reproducere,
culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere, produse alimentare și
hrană pentru animale, cereale neprelucrate,
copaci și produse forestiere, flori, fân, fructe
proaspete, nuci, legume și ierburi, grâu, malțuri
și cereale neprocesate, orz, ovăz, plante
și roadele proaspete ale acestora, produse
agricole (neprelucrate), reziduri de plante
(materiale brute), semințe, bulbi și răsaduri
pentru reproducerea plantelor, tărâțe de grâu,
trestie de zahăr, germeni (botanică), grăunțe
brute și neprelucrate, plante și flori naturale,
porumb, produse agricole brute și neprocesate,
produse pentru însămânțare (semințe), semințe
brute și neprelucrate, pentru a permite clientilor
sa le vada si sa le achiziționeze cât mai
comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondență,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web și prin intermediul emisiunilor de
teleshopping.
37. Servicii de construcții și demolări de
clădiri, încărcare de baterii și dispozitive
de stocare de electricitate și închiriere de
echipamente aferente, închiriere de utilaje,
instalații și echipamente pentru construcții,
demolări, curățenie și întreținere, servicii de
excavare și extracție de zăcăminte naturale,
asfaltare, excavare, furnizare de informații
privind instalarea de utilaje, furnizare de
informații privind curățarea clădirilor, furnizare
de informații privind demolarea clădirilor,
furnizare de informații privind renovarea
clădirilor, închiriere de mașini, unelte și aparate
destinate utilizării în construcția de clădiri,
închirieri de schele pentru construcție și
de platforme de lucru și pentru construcție,
informații în domeniul construcțiilor, instalare
de echipamente pentru automatizarea clădirilor,
instalare de elemente prefabricate pentru
construcții, instalare hardware de calculator
și a aparatelor de telecomunicații, întreținere
și reparare, instalare, întreținere și reparare
hvac (încălzire, ventilare și climatizarea aerului),
instalare și reparare de conducte, reparații și
întreținere de clădiri, întreținere de drumuri,
întreținere de utilaje industriale, întreținerea
și reparația instalațiilor sanitare, lucrări de
izolare a clădirilor (construcții), lucrări de
reparații în construcții, lustruirea, instalarea,
întreținerea și repararea geamurilor, ferestrelor
și jaluzelelor, pomparea betonului, pregătirea
șantierului (construcție), renovare de clădiri,
reparare sau întreținere de echipamente de

construcție, reparații sau întreținere de mașini
și instrumente pentru cultivarea pământului,
reparații sau întreținere de mașini și instrumente
agricole, supraveghere a lucrărilor de construcții,
consolidarea drumurilor, consolidare de clădiri,
construcții, servicii de consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), lucrări de
instalații sanitare, servicii de cimentare, servicii
consultative, informative și de consultanță
privind construcția de lucrări publice, turnarea
betonului, terasamente, furnizare de informații
privind închirierea de mașini și aparate de
construcții, închiriere de echipamente de șantier,
închiriere de echipamente pentru reparații,
închiriere de mașinării pentru efectuarea de
lucrări de drumuri, închiriere de unelte, închirieri
de utilaje pentru construcții, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea
de mașini și instrumente agricole, furnizare
de informații privind repararea sau întreținerea
de mașini și aparate de construcții, instalare,
întreținere și reparații de mașinărie, reparare
de mașini de construcție și de echipamente
de construcție, reparare de utilaje industriale,
reparații și întreținere de schele pentru
construcție, platforme de lucru și pentru
construcție.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor,
distribuție prin conducte și cabluri, parcare și
depozitare de vehicule, servicii de închiriere în
legătură cu vehicule, transporturi și depozitare,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul, servicii de
închiriere în legătură cu transport și depozitare,
depozitare de produse agricole, încărcarea și
descărcarea de produse, închiriere de spații,
structuri, unități și containere pentru depozitare și
transport, livrare de alimente, servicii de salvare,
recuperare și remorcare, stocare, umplerea
mașinilor și a containerelor, distribuție (transport)
de apă pentru agricultură, logistică de transport,
transport și livrare de bunuri, împachetarea
produselor, înmagazinare, livrare și depozitare
de bunuri, închirierea mijloacelor de transport.
40. Sacrificare, animale (tăierea -lor),
conservarea alimentelor, generare de
electricitate, morărit, prelucrarea betonului,
procesarea alimentelor, tâmplărie, tratamentul
alimentelor și băuturilor, închiriere de
echipamente pentru tratarea și transformarea
materialelor, producerea de energie și fabricare
la comandă, informații în domeniul prelucrărilor
de materiale, fabricare la comandă de elemente
de construcție prefabricate.
44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, consultanță în
domeniul agriculturii, horticulturii și silviculturii,
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servicii oferite de ferme agricole, servicii
oferite de ferme de animale, distrugerea
dăunătorilor în agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, furnizare de
informații despre servicii de agricultură,
horticultură și silvicultură, horticultură, grădinărit
și amenajare peisagistică, închiriere de
echipamente pentru agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, însămânțare, servicii
agricole și veterinare, servicii apicole, servicii
de consultanță în sectorul agricol, creşterea
plantelor, servicii de cultivare agricolă, furnizare
de informații despre închirierea de echipamente
pentru ferme, închiriere de material pentru
exploatări agricole, servicii de cultivare de plante,
împrăștiere de îngrășăminte, împrăștiere de
insecticide pentru agricultură, horticultură și
silvicultură, plantare de copaci, semănare.

───────

(210) M 2022 02598
(151) 12/04/2022
(732) AMBER OAK HOLDINGS SRL,

STR. ZĂGAZULUI, NR.4E, SC. B,
ET. 1, CAMERA 12, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MĂRCI ȘI DESENE SRL, STR. RADU
VODĂ, NR.22B, PARTER, CORP B,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AMBER OAK
MEMBERS CLUB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.01.11; 05.01.16;
29.01.01

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

36. Afaceri imobiliare.
37. Servicii de croitorie (reparații).
39. Transport, organizarea de călătorii
(transport).
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii prestate de bucătari personali.
44. Consultanță privind îngrijirea sănătății,
îngrijire cosmetică pentru persoane.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii de cumpărături
personalizate pentru terți.

───────

(210) M 2022 02603
(151) 12/04/2022
(732) DELUXE CARDS SRL, DR. PETRE

HERESCU, NR. 12, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, 050587, ROMANIA

(540)

VenCare

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
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,

(591) Culori revendicate: portocaliu
(HEX#FF9919), roșu (HEX#C41200)

(591) Culori revendicate: albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.

───────

(210) M 2022 02605
(151) 12/04/2022
(732) SORIN-NICOLAE POPA, STRADA

STELELOR NR. 3, SC. B, ET. 2,
AP. 9, JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

MAXWELL LEADERSHIP

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 24.15.02

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

41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 02606
(151) 12/04/2022
(732) IULIA-MARIA DRISIS, STR. EROU

IANCU NICOLAE NR. 84, SCARA
A, ETAJ 3, AP. A.3.2, JUDEȚ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

ew excellwise

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17; 26.15.09;
26.01.03; 26.03.04

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative.

───────

(210) M 2022 02608
(151) 12/04/2022
(732) GENECEUTICA SRL, STRADA

ANEMONEI NR. 5, CARTIER
PARADISUL VERDE, SAT
OSTRATU, JUDEȚ ILFOV,
CORBEANCA, ILFOV, ROMANIA

(540)

DAOconfort
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru

(591) Culori revendicate: gri (HEX 
#8a8c8f),mov (HEX #35236a)

(591) Culori revendicate: roșu (HEX
#87070D), negru (HEX #001A25), alb,
verde, albastru, galben
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uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2022 02613
(151) 12/04/2022
(732) SC LAURUS MEDICAL SRL, STR.

NICOLAE CARANFIL NR. 51,
ET. 6, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

LaurusMedical clinics

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 26.04.01; 26.11.01

clase:
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire a
sănătății, consiliere în domeniul sănătății, servicii
ale centrelor de sănătate, servicii de asistență
medicală, servicii de telemedicină.

───────

(210) M 2022 02614
(151) 13/04/2022
(732) MERO PROGRAMARI SRL, STR.

REGELE FERDINAND NR. 22-26,
NIVEL 3, JUDEȚ CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Beauty Elite Meetup
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate în domeniul serviciilor de
înfrumusețare, închirierea spațiului publicitar în
domeniul serviciilor de înfrumusețare, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare în
domeniul serviciilor de înfrumusețare, producția
de clipuri publicitare în domeniul serviciilor de
înfrumusețare, închirierea panourilor de afișaj
(panouri publicitare) în domeniul serviciilor de
înfrumusețare, oferirea de informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor în domeniul serviciilor
de înfrumusețare, demonstrații cu produse
în domeniul serviciilor de înfrumusețare,
dezvoltarea de concepte publicitare în domeniul
serviciilor de înfrumusețare, servicii de relații
media în domeniul serviciilor de înfrumusețare,
servicii de comunicații corporative în domeniul
serviciilor de înfrumusețare, publicitate online pe
o rețea de calculatoare în domeniul serviciilor de
înfrumusețare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii în domeniul serviciilor de
înfrumusețare, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare în domeniul
serviciilor de înfrumusețare, organizarea de
târguri în domeniul serviciilor de înfrumusețare,
relații publice în domeniul serviciilor de
înfrumusețare, închirierea de material publicitar
în domeniul serviciilor de înfrumusețare,
promovarea vânzarilor pentru terți în domeniul
serviciilor de înfrumusețare, închirierea de
standuri de vânzare în domeniul serviciilor
de înfrumusețare, servicii de telemarketing
în domeniul serviciilor de înfrumusețare,
publicitate prin televiziune în domeniul
serviciilor de înfrumusețare, desfășurarea de
evenimente comerciale în domeniul serviciilor
de înfrumusețare, promovarea produselor prin
intermediul influencerilor în domeniul serviciilor
de înfrumusețare.
38. Transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor în domeniul serviciilor
de înfrumusețare, difuzarea prin intermediul

(591) Culori revendicate: portocaliu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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televiziunii prin cablu a programelor în domeniul
serviciilor de înfrumusețare, furnizarea de
forumuri online în domeniul serviciilor de
înfrumusețare, flux continuu (streaming) de
date a programelor în domeniul serviciilor
de înfrumusețare, difuzarea prin intermediul
televizorului a programelor în domeniul serviciilor
de înfrumusețare, servicii de videoconferință în
domeniul serviciilor de înfrumusețare.
41. Antrenare (instruire) în domeniul serviciilor
de înfrumusețare, rezervarea locurilor pentru
spectacole în domeniul serviciilor de
înfrumusețare, organizarea și susținerea
conferințelor în domeniul serviciilor de
înfrumusețare, transfer de know-how (instruire)
în domeniul serviciilor de înfrumusețare,
servicii de divertisment în domeniul serviciilor
de înfrumusețare, organizarea și susținerea
unor forumuri educaționale în persoană
în domeniul serviciilor de înfrumusețare,
organizarea de competiții (educație sau
divertisment) în domeniul serviciilor de
înfrumusețare, organizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educaționale în domeniul
serviciilor de înfrumusețare, organizarea de
baluri în domeniul serviciilor de înfrumusețare,
prezentarea prestațiilor live în domeniul
serviciilor de înfrumusețare, organizarea și
susținerea de seminarii în domeniul serviciilor de
înfrumusețare, transfer de cunoștințe de afaceri
și know-how (training) în domeniul serviciilor
de înfrumusețare, organizarea de evenimente
de divertisment în domeniul serviciilor de
înfrumusețare.

───────

(210) M 2022 02615
(151) 12/04/2022
(732) MINERALPORT S.R.L., STR.

TRAIAN, NR. 194, JUDEȚ OLT,
PIATRA OLT, OLT, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

M Mineralport

(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze, inchirierea echipamentelor de construcţii,
consultanţă în construcţii, servicii de electricieni.

───────

(210) M 2022 02622
(151) 12/04/2022
(732) ASOCIAȚIA COALIȚIA PRO DEEE,

STR. AROMEI, NR. 88A, SECTOR
2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL AUTORIZAT
POPESCU MAGDALENA-DANIELA
LEGAL2M, BD. MIRCEA VODA, NR.
24, ET. 4, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030662, ROMANIA

(540)

COALIȚIA PRO
DEEE ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena:
26.01.04; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

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

(591) Culori revendicate: galben 
(Pantone1235C), negru

(591) Culori revendicate: verde închis
(Pantone P 7741C), verde deschis
(Pantone P576C), alb
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35. Publicitate, administrarea afacerilor, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la problemele şi iniţiativele
de mediu.
39. Difuzare de materiale educative.
41. Servicii educaţionale legate de conservarea
mediului, educaţie şi instruire privind
conservarea naturii şi mediului, servicii
educative pentru adulţi referitoare la probleme
de mediu, activităţi culturale, publicare de
materiale educative, difuzare de materiale
educative, elaborare de materiale educative,
publicare de materiale educative tipărite,
organizare de competiţii educative, servicii
educative pentru adulţi, servicii educative în
domeniul managementului, servicii educative
pentru sectorul industrial, servicii educative
în domeniul afacerilor, servicii educative
în domeniul tehnologiei informaţiei, servicii
educative referitoare la sistemele informatice,
servicii educative pentru adulţi în domeniul
managementului, organizare de seminarii
educative, organizare de seminarii educative,
organizare de concursuri în scopuri educative,
organizare de conferinţe cu scopuri educative,
organizare de serbări în scopuri educative,
servicii oferite de ateliere organizate în scopuri
educative, organizare de convenţii cu scopuri
educative, organizare de prezentări cu scopuri
educative, organizare de spectacole în scopuri
educative.
42. Studii de mediu, evaluarea riscurilor de
mediu, compilare de informaţii despre mediu,
servicii de consultanţă privind mediul, studii
în domeniul protecţiei mediului, cercetarea
în domeniul protecţiei mediului, consultanţă
tehnică în domeniul ştiinţei mediului, servicii
de consultanţă privind planificarea de mediu,
monitorizarea activităţilor care influenţează
mediul în clădiri, consultanţă în materie
de protecţie a mediului, monitorizare de
evenimente care influenţează mediul din clădiri,
monitorizare de mediu a zonelor de depozitare
a deşeurilor, servicii de consultanţă în materie
de protecţie a mediului, servicii de consultanţă
în materie de siguranţă a mediului, servicii
de consultanţă privind cercetarea în domeniul
protecţiei mediului, servicii de consultanţă în
materie de poluare a mediului.

───────

(210) M 2022 02625
(151) 13/04/2022
(732) IULIAN BACAIN, STR. LUIGI

GALVANI, NR. 39, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, APART.
46, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DEVEDEREMAX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

───────

5. Remedii pentru medicina umană, remedii
naturale și farmaceutice, suplimente alimentare,
suplimente alimentare medicinale, suplimente
alimentare si preparate dietetice, preparate
și substanțe farmaceutice pentru tratamentul
cancerului, medicamente pe bază de plante,
preparate din plante de uz medical, extracte
din plante de uz medical, compoziții din
plante medicinale de uz medical, medicamente,
tonice (medicamente), drajeuri (medicamente),
preparate farmaceutice pentru tratarea bolilor și
tulburărilor ochilor, produse farmaceutice pentru
ochi, suplimente pe bază de plante pentru
persoanele cu nevoi dietetice speciale, extracte
din plante și ierburi de uz medical.
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(210) M 2022 02626
(151) 13/04/2022
(732) MARINCOM SRL, BVD. TOMIS NR.

211, BL. TS6B, PARTER, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANTA,
900647, CONSTANȚA, ROMANIA

(740) KEYPI AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
ELOCINTEI NR. 8, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 113311, ROMANIA

(540)

fluffy fii și tu un nor pufos :)

(531) Clasificare Viena:
24.17.01; 27.05.01; 27.05.17

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

7. Automate (distribuitoare automate) de vată de
zahăr, mașini automate de vată de zahăr, mașini,
aparate și dispozitive electrice pentru prepararea
și servirea vatei de zahăr.
35. Servicii de comerț (vânzarea en gros și
en detail) și regruparea în avantajul terților a
produselor menționate din clasa 7, a vatei de
zahăr și a produselor de și pentru vată de zahăr
(cu excepția transportului) prin toate mijloacele
comerciale, prezentarea pentru vânzare și
vânzarea prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site web,
magazin online sau platforme specializate proprii
sau terțe, astfel încât terții să le cunoască și să
le achiziționeze comod, realizarea de reclame,
anunțuri publicitare, promoții pentru aceste
produse prin toate mediile cunoscute sau care
se vor dezvolta ulterior, furnizarea de informații
și sfaturi comerciale pentru consumatori în
legătură cu aceste produse, inclusiv servicii de
asistență si consultanță comercială, servicii de
agenții de import-export, publicitate, marketing
și promovare prin toate mijloacele inclusiv on-

line într-o rețea computerizată, servicii oferite
de magazine online și lanțuri de magazine,
administrarea afacerilor în sistem de franciză,
servicii de consiliere în afaceri privind francizele,
în special consultanță și asistență în înființarea
sau operarea de afacere în sistem de franciză.

───────

(210) M 2022 02629
(151) 13/04/2022
(732) CASA DE VINURI COTNARI SA,

STR. VLADOIANU NR. 1, SAT
CÂRJOAIA, CASTEL CÂRJOAIA,
JUDEȚ IAȘI, COTNARI, 707120,
IAȘI, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL,
STR. ROMANCIERILOR NR. 5,
BUCURESTI, 061791, ROMANIA

(540)

MILLESIME COTNARI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Vinuri cu denumire de origine controlată din
arealul Cotnari.

───────

(210) M 2022 02634
(151) 13/04/2022
(732) IONUȚ MIHAIL FLORESCU, STR.

VISCOLULUI NR. 97, ETAJ 3,
AP.14, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SAVORMANGER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────
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(210) M 2022 02635
(151) 13/04/2022
(732) STRADE BAUUNTERNEHMUNG

S.R.L., STR. MACULUI NR. 1A,
CAMERA 1, ETAJ 2, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU S.R.L., STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Strade

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.02

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

37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze, închirierea echipamentelor de construcţii,
consultanţă în construcţii, servicii de electricieni.

───────

(210) M 2022 02638
(151) 13/04/2022
(732) NECRI SAN SRL, STR. GEN.

MOSOIU, NR. 367, JUDETUL
BRASOV, BRAN, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

29. Ouă.
───────

(591) Culori revendicate: galben (Pantone
137C), negru (Pantone Black C)

Regalina -DIN 1994- OUĂ
NOBILE DE RÂȘNOV DE LA

GĂINI CRESCUTE ÎN CONDIȚII
BOIEREȘTI BINE OMENITE
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(210) M 2022 02641
(151) 13/04/2022
(732) PROPERTY CONCEPT

SOLUTIONS SRL, STR. BOZIENI
NR. 9, BL. 830 BIS, SC 2, ETAJ
6, AP. 69, BUCURESTI, 061651,
ROMANIA

(540)

PROPERTY CONCEPT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.07.25

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

36. Servicii imobiliare, afaceri imobiliare.
───────

(210) M 2022 02643
(151) 13/04/2022
(732) BLEU STAR PHARMA TRADING

LTD, STRADA AKROPOLEOS, NR.
82, ETAJ 2, AKROPOLI, NICOSIA,
2012, CIPRU

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR. DR.
NICOLAE D. STAICOVICI, NR. 14,
ETAJ 1, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
050558, ROMANIA

(540)

CereBleu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.24;
29.01.04

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

5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman,
dezinfectanţi, suplimente nutritive, substanţe
dietetice adaptate pentru uz medical, preparate
nutraceutice pentru scopuri terapeutice sau
medicale, suplimente alimentare pe bază
de minerale, suplimente dietetice proteice,
preparate pe bază de vitamine, preparate
pe bază de oligoelemente pentru uz
uman, preparate fitoterapeutice pentru scopuri
medicale, extracte de plante pentru scopuri
farmaceutice, băuturi dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, siropuri pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice
cu efect cosmetic, alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, digestive
pentru scopuri farmaceutice, fibre dietetice,
preparate chimice pentru scopuri farmaceutice,
preparate chimice pentru scopuri medicale,
preparate chimico-farmaceutice, produse
farmaceutice, medicamente de uz uman, tonice
(medicamente), imunostimulante, anestezice,
analgezice, antibiotice, febrifuge, preparate anti-

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
285)
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urice, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dinţilor, ceară dentară,
acetaţi pentru scopuri farmaceutice, acizi pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru tratarea
acneei, adjuvanţi pentru scopuri medicale,
preparate albuminoase pentru scopuri medicale,
alcool pentru scopuri farmaceutice, aldehide
pentru scopuri farmaceutice, alginaţi pentru
scopuri farmaceutice, ioduri alcaline pentru
scopuri farmaceutice, alcaloizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri medicale,
săpun antibacterial, loţiuni antibacteriene pentru
spălarea mâinilor, preparate anticriptogamice,
pilule antioxidante, antiseptice, supresante
ale apetitului pentru scopuri medicale,
pilule pentru suprimarea apetitului, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi, preparate bacteriene pentru uz
medical, preparate bacteriologice pentru uz
medical, balsamuri pentru scopuri medicale,
preparate balsamice pentru scopuri medicale,
preparate de baie pentru scopuri medicale,
săruri de baie pentru scopuri medicale,
biocide, preparate biologice pentru scopuri
medicale, culturi de ţesuturi biologice pentru
scopuri medicale, plasmă sangvină, sânge
pentru scopuri medicale, ciment osos pentru
scopuri chirurgicale şi ortopedice, tampoane
pentru alăptat, preparate bronhodilatatoare,
dulciuri, medicinale/ bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
gumă de mestecat pentru scopuri medicale,
capsule pentru medicamente, cărbune pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, reactivi chimici pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
soluţii pentru lentilele de contact / soluţii pentru
utilizare cu lentilele de contact, preparate pentru
curăţarea lentilelor de contact, spray-uri de
răcire pentru scopuri medicale, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale, vată
pentru scopuri medicale, beţişoare din bumbac
pentru scopuri medicale, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, depurative, preparate
de diagnosticare pentru scopuri medicale,
reactivi pentru diagnosticarea markerilor pentru
scopuri medicale, preparate pentru spălat de
uz medical, pansamente, medicale, comprese,
elixire (preparate farmaceutice), preparate
enzimatice pentru scopuri medicale, suplimente
enzimatice, enzime pentru scopuri medicale,
fermenţi pentru scopuri farmaceutice, esteri
pentru scopuri farmaceutice, eteri pentru
scopuri farmaceutice, plasturi pentru ochi
de uz medical, preparate pentru facilitarea
creşterii dinţilor, alimente pentru bebeluşi,
glucoză pentru scopuri medicale, suplimente

dietetice pe bază de glucoză, glicerină
pentru scopuri medicale, grăsimi pentru
scopuri medicale, preparate pentru hemoroizi,
creioane hemostatice, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicinale, extracte din plante
pentru scopuri medicale, alimente omogenizate
adaptate pentru scopuri medicale, hormoni
pentru scopuri medicale, compoziţii pentru
sugari, ioduri pentru scopuri farmaceutice,
laxative, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), fibre pentru scopuri medicale,
loţiuni pentru scopuri farmaceutice, preparate
medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, săpun cu conţinut medicamentos,
săpun dezinfectant, alcool medicinal, nămol
medicinal, infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, băuturi
medicinale, preparate medicinale pentru
creşterea părului, cutii medicinale, portabile,
umplute, cutii de prim-ajutor, umplute,
medicamente pentru ameliorarea constipaţiei,
medicamente pentru uz stomatologic, zahăr
din lapte pentru scopuri farmaceutice /
lactoză pentru scopuri farmaceutice, ape
minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, apă de gură pentru scopuri
medicale, narcotice, nervine, gumă cu nicotină
pentru utilizare ca adjuvant în renunţarea
la fumat, plasturi cu nicotină pentru utilizare
ca adjuvant în renunţarea la fumat, ţigări
fără tutun pentru scopuri medicale, saltele de
înfășat, de unică folosință, pentru bebeluși,
scutece de înot pentru bebeluși, materiale
injectabile de umplutură dermică, bureţi
contraceptivi, geluri de masaj pentru scopuri
medicale, cannabis pentru scopuri medicale/
marijuana pentru scopuri medicale, opiacee,
alifii pentru scopuri farmaceutice, oxigen
pentru scopuri medicale, pantaloni, absorbanţi,
pentru incontinenţă, scutece pentru incontinenţă,
pastile pentru scopuri farmaceutice / tablete
pentru scopuri farmaceutice, pepsine pentru
scopuri farmaceutice, peptone pentru scopuri
farmaceutice, fenol pentru scopuri farmaceutice,
fosfaţi pentru scopuri farmaceutice, pomade
pentru scopuri medicale, lapte praf pentru
bebeluşi, seringi preumplute pentru scopuri
medicale, purgative / laxative, substanţe
radioactive pentru scopuri medicale, preparate
pentru reducerea activităţii sexuale, remedii
pentru perspiraţia piciorului, remedii pentru
perspiraţie, săruri pentru băi cu apă mineral,
săruri pentru scopuri medicale, chiloţi sanitari /
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lenjerie intimă pentru menstruaţie, absorbante
sanitare / tampoane pentru menstruaţie,
prosoape sanitare / şerveţele sanitare /
absorbante sanitare, sedative / tranchilizante,
medicamente seroterapeutice, seruri, lubrifianţi
sexuali personali, geluri pentru stimulare
sexuală, loţiuni pentru spălături vaginale de
uz medical, soporifice, celule stem pentru
scopuri medicale, steroizi, preparate stiptice,
supozitoare, pansamente chirugicale, adezivi
chirurgicali, preparate terapeutice pentru baie,
apă termală, tincturi pentru scopuri medicale,
şerveţele impregnate cu loţiuni farmaceutice,
vermifuge / antihelmintice, vezicanţi, suplimente
plasturi cu vitamine, bureţi cicatrizanţi, vaccinuri.

───────

(210) M 2022 02644
(151) 13/04/2022
(732) FUSE ARCHITECTURE &

INTERIOR DESIGN S.R.L.,
STR. CEASORNICULUI, NR.
17, CORP B, ETAJ 1, BIROUL
NR. 7, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FUSE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03

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

16. Planuri arhitecturale (tipărite).
35. Publicitate, consultanță în managementul
afacerilor, servicii de promovare.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, consultanță în
domeniul construcțiilor civile (construcții).

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.
42. Proiectare tehnică, servicii de proiectare,
proiectare de modele, design arhitectural,
servicii de planificare arhitecturală și urbană,
servicii de design interior și exterior.

───────

(210) M 2022 02645
(151) 13/04/2022
(732) ALKALOID AD SKOPJE,

BOULEVARD ALEKSANDAR
MAKEDONSKI 12, SKOPJE, 1000,
MACEDONIA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI, NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NODRIGA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5.  preparate farmaceutice pentru prevenirea și
tratamentul cancerului, preparate farmaceutice
destinate utilizării în oncologie.

───────
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(210) M 2022 02647
(151) 13/04/2022
(732) BLEU STAR PHARMA TRADING

LTD, STRADA AKROPOLEOS, NR.
82, ETAJ 2, AKROPOLI, NICOSIA,
2012, CIPRU

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR. DR.
NICOLAE D. STAICOVICI, NR. 14,
ETAJ 1, SECTOR 5, BUCUREȘTI,
050558, ROMANIA

(540)

D3BLEU LIPOSOMAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 27.05.24; 29.01.04

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

5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman,
dezinfectanţi, suplimente nutritive, substanţe
dietetice adaptate pentru uz medical, preparate
nutraceutice pentru scopuri terapeutice sau
medicale, suplimente alimentare pe bază
de minerale, suplimente dietetice proteice,
preparate pe bază de vitamine, preparate
pe bază de oligoelemente pentru uz
uman, preparate fitoterapeutice pentru scopuri
medicale, extracte de plante pentru scopuri
farmaceutice, băuturi dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, siropuri pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice
cu efect cosmetic, alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, digestive
pentru scopuri farmaceutice, fibre dietetice,
preparate chimice pentru scopuri farmaceutice,
preparate chimice pentru scopuri medicale,
preparate chimico-farmaceutice, produse
farmaceutice, medicamente de uz uman, tonice
(medicamente), imunostimulante, anestezice,
analgezice, antibiotice, febrifuge, preparate anti-
urice, plasturi, materiale de pansat, materiale

pentru plombarea dinţilor, ceară dentară,
acetaţi pentru scopuri farmaceutice, acizi pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru tratarea
acneei, adjuvanţi pentru scopuri medicale,
preparate albuminoase pentru scopuri medicale,
alcool pentru scopuri farmaceutice, aldehide
pentru scopuri farmaceutice, alginaţi pentru
scopuri farmaceutice, ioduri alcaline pentru
scopuri farmaceutice, alcaloizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri medicale,
săpun antibacterial, loţiuni antibacteriene pentru
spălarea mâinilor, preparate anticriptogamice,
pilule antioxidante, antiseptice, supresante
ale apetitului pentru scopuri medicale,
pilule pentru suprimarea apetitului, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi, preparate bacteriene pentru uz
medical, preparate bacteriologice pentru uz
medical, balsamuri pentru scopuri medicale,
preparate balsamice pentru scopuri medicale,
preparate de baie pentru scopuri medicale,
săruri de baie pentru scopuri medicale,
biocide, preparate biologice pentru scopuri
medicale, culturi de ţesuturi biologice pentru
scopuri medicale, plasmă sangvină, sânge
pentru scopuri medicale, ciment osos pentru
scopuri chirurgicale şi ortopedice, tampoane
pentru alăptat, preparate bronhodilatatoare,
dulciuri, medicinale/ bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
gumă de mestecat pentru scopuri medicale,
capsule pentru medicamente, cărbune pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, reactivi chimici pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
soluţii pentru lentilele de contact / soluţii pentru
utilizare cu lentilele de contact, preparate pentru
curăţarea lentilelor de contact, spray-uri de
răcire pentru scopuri medicale, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale, vată
pentru scopuri medicale, beţişoare din bumbac
pentru scopuri medicale, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, depurative, preparate
de diagnosticare pentru scopuri medicale,
reactivi pentru diagnosticarea markerilor pentru
scopuri medicale, preparate pentru spălat de
uz medical, pansamente, medicale, comprese,
elixire (preparate farmaceutice), preparate
enzimatice pentru scopuri medicale, suplimente
enzimatice, enzime pentru scopuri medicale,
fermenţi pentru scopuri farmaceutice, esteri
pentru scopuri farmaceutice, eteri pentru
scopuri farmaceutice, plasturi pentru ochi
de uz medical, preparate pentru facilitarea
creşterii dinţilor, alimente pentru bebeluşi,
glucoză pentru scopuri medicale, suplimente
dietetice pe bază de glucoză, glicerină

(591) Culori revendicate: albastru
(Pantone285)
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pentru scopuri medicale, grăsimi pentru
scopuri medicale, preparate pentru hemoroizi,
creioane hemostatice, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicinale, extracte din plante
pentru scopuri medicale, alimente omogenizate
adaptate pentru scopuri medicale, hormoni
pentru scopuri medicale, compoziţii pentru
sugari, ioduri pentru scopuri farmaceutice,
laxative, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), fibre pentru scopuri medicale,
loţiuni pentru scopuri farmaceutice, preparate
medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, săpun cu conţinut medicamentos,
săpun dezinfectant, alcool medicinal, nămol
medicinal, infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, băuturi
medicinale, preparate medicinale pentru
creşterea părului, cutii medicinale, portabile,
umplute, cutii de prim-ajutor, umplute,
medicamente pentru ameliorarea constipaţiei,
medicamente pentru uz stomatologic, zahăr
din lapte pentru scopuri farmaceutice /
lactoză pentru scopuri farmaceutice, ape
minerale pentru scopuri medicale, săruri de
apă minerală, apă de gură pentru scopuri
medicale, narcotice, nervine, gumă cu nicotină
pentru utilizare ca adjuvant în renunţarea
la fumat, plasturi cu nicotină pentru utilizare
ca adjuvant în renunţarea la fumat, ţigări
fără tutun pentru scopuri medicale, saltele de
înfășat, de unică folosință, pentru bebeluși,
scutece de înot pentru bebeluși, materiale
injectabile de umplutură dermică, bureţi
contraceptivi, geluri de masaj pentru scopuri
medicale, cannabis pentru scopuri medicale/
marijuana pentru scopuri medicale, opiacee,
alifii pentru scopuri farmaceutice, oxigen
pentru scopuri medicale, pantaloni, absorbanţi,
pentru incontinenţă, scutece pentru incontinenţă,
pastile pentru scopuri farmaceutice / tablete
pentru scopuri farmaceutice, pepsine pentru
scopuri farmaceutice, peptone pentru scopuri
farmaceutice, fenol pentru scopuri farmaceutice,
fosfaţi pentru scopuri farmaceutice, pomade
pentru scopuri medicale, lapte praf pentru
bebeluşi, seringi preumplute pentru scopuri
medicale, purgative / laxative, substanţe
radioactive pentru scopuri medicale, preparate
pentru reducerea activităţii sexuale, remedii
pentru perspiraţia piciorului, remedii pentru
perspiraţie, săruri pentru băi cu apă mineral,
săruri pentru scopuri medicale, chiloţi sanitari /
lenjerie intimă pentru menstruaţie, absorbante

sanitare / tampoane pentru menstruaţie,
prosoape sanitare / şerveţele sanitare /
absorbante sanitare, sedative / tranchilizante,
medicamente seroterapeutice, seruri, lubrifianţi
sexuali personali, geluri pentru stimulare
sexuală, loţiuni pentru spălături vaginale de
uz medical, soporifice, celule stem pentru
scopuri medicale, steroizi, preparate stiptice,
supozitoare, pansamente chirugicale, adezivi
chirurgicali, preparate terapeutice pentru baie,
apă termală, tincturi pentru scopuri medicale,
şerveţele impregnate cu loţiuni farmaceutice,
vermifuge / antihelmintice, vezicanţi, suplimente
plasturi cu vitamine, bureţi cicatrizanţi, vaccinuri.

───────

(210) M 2022 02650
(151) 13/04/2022
(732) INTERNET GROUP D.O.O.

BEOGRAD, SAVSKI NASIP 7,
BELGRAD, BELGRAD, 11070,
SERBIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. DANIEL DANIELOPOLU
30-32, ONE HERASTRAU OFFICE,
ETAJ 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

TESLA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

11. Hote de ventilație care nu sunt utilizate în
legătură cu vehicule sau cu sisteme de stocare
a energiei, purificatoare de aer care nu sunt
utilizate în legătură cu vehiculele sau sistemele
de stocare a energiei, sterilizatoare de aer care
nu sunt destinate utilizării în legătură cu vehicule
sau sisteme de stocare a energiei, filtre de aer
care nu sunt utilizate în legătură cu vehiculele
sau sistemele de stocare a energiei, uscătoare
de aer care nu sunt utilizate în legătură cu
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vehicule sau sisteme de stocare a energiei,
aparate de deodorizare a aerului care nu sunt
utilizate în legătură cu vehicule sau cu sisteme
de stocare a energiei, umidificatoare pentru
radiatoare de încălzire centrală, aparate de
refrigerare, răcitoare de lichide (instalații).

───────

(210) M 2022 02652
(151) 13/04/2022
(732) BLEU STAR PHARMA TRADING

LTD, STRADA AKROPOLEOS, NR.
82, ETAJ 2, AKROPOLI, NICOSIA,
2012, CIPRU

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR. DR.
NICOLAE D. STAICOVICI, NR. 14,
ETAJ 1, SECTOR 5, BUCURESTI,
050558, ROMANIA

(540)

ProBleu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.04.01; 29.01.12;
27.05.24

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

5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman,
dezinfectanţi, suplimente nutritive, substanţe
dietetice adaptate pentru uz medical, preparate
nutraceutice pentru scopuri terapeutice sau
medicale, suplimente alimentare pe bază
de minerale, suplimente dietetice proteice,
preparate pe bază de vitamine, preparate
pe bază de oligoelemente pentru uz
uman, preparate fitoterapeutice pentru scopuri
medicale, extracte de plante pentru scopuri

farmaceutice, băuturi dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, siropuri pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice
cu efect cosmetic, alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, digestive
pentru scopuri farmaceutice, fibre dietetice,
preparate chimice pentru scopuri farmaceutice,
preparate chimice pentru scopuri medicale,
preparate chimico-farmaceutice, produse
farmaceutice, medicamente de uz uman, tonice
(medicamente), imunostimulante, anestezice,
analgezice, antibiotice, febrifuge, preparate anti-
urice, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dinţilor, ceară dentară,
acetaţi pentru scopuri farmaceutice, acizi pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru tratarea
acneei, adjuvanţi pentru scopuri medicale,
preparate albuminoase pentru scopuri medicale,
alcool pentru scopuri farmaceutice, aldehide
pentru scopuri farmaceutice, alginaţi pentru
scopuri farmaceutice, ioduri alcaline pentru
scopuri farmaceutice, alcaloizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri medicale,
săpun antibacterial, loţiuni antibacteriene pentru
spălarea mâinilor, preparate anticriptogamice,
pilule antioxidante, antiseptice, supresante
ale apetitului pentru scopuri medicale,
pilule pentru suprimarea apetitului, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi, preparate bacteriene pentru uz
medical, preparate bacteriologice pentru uz
medical, balsamuri pentru scopuri medicale,
preparate balsamice pentru scopuri medicale,
preparate de baie pentru scopuri medicale,
săruri de baie pentru scopuri medicale,
biocide, preparate biologice pentru scopuri
medicale, culturi de ţesuturi biologice pentru
scopuri medicale, plasmă sangvină, sânge
pentru scopuri medicale, ciment osos pentru
scopuri chirurgicale şi ortopedice, tampoane
pentru alăptat, preparate bronhodilatatoare,
dulciuri, medicinale/ bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
gumă de mestecat pentru scopuri medicale,
capsule pentru medicamente, cărbune pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, reactivi chimici pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
soluţii pentru lentilele de contact/soluţii pentru
utilizare cu lentilele de contact, preparate pentru
curăţarea lentilelor de contact, spray-uri de
răcire pentru scopuri medicale, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale, vată
pentru scopuri medicale, beţişoare din bumbac
pentru scopuri medicale, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, depurative, preparate
de diagnosticare pentru scopuri medicale,

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
285), alb
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reactivi pentru diagnosticarea markerilor pentru
scopuri medicale, preparate pentru spălat de
uz medical, pansamente, medicale, comprese,
elixire (preparate farmaceutice), preparate
enzimatice pentru scopuri medicale, suplimente
enzimatice, enzime pentru scopuri medicale,
fermenţi pentru scopuri farmaceutice, esteri
pentru scopuri farmaceutice, eteri pentru
scopuri farmaceutice, plasturi pentru ochi
de uz medical, preparate pentru facilitarea
creşterii dinţilor, alimente pentru bebeluşi,
glucoză pentru scopuri medicale, suplimente
dietetice pe bază de glucoză, glicerină
pentru scopuri medicale, grăsimi pentru
scopuri medicale, preparate pentru hemoroizi,
creioane hemostatice, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicinale, extracte din plante
pentru scopuri medicale, alimente omogenizate
adaptate pentru scopuri medicale, hormoni
pentru scopuri medicale, compoziţii pentru
sugari, ioduri pentru scopuri farmaceutice,
laxative, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), fibre pentru scopuri medicale,
loţiuni pentru scopuri farmaceutice, preparate
medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, săpun cu conţinut medicamentos,
săpun dezinfectant, alcool medicinal, nămol
medicinal, infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, băuturi
medicinale, preparate medicinale pentru
creşterea părului, cutii medicinale, portabile,
umplute, cutii de prim-ajutor, umplute,
medicamente pentru ameliorarea constipaţiei,
medicamente pentru uz stomatologic, zahăr din
lapte pentru scopuri farmaceutice/lactoză pentru
scopuri farmaceutice, ape minerale pentru
scopuri medicale, săruri de apă minerală, apă de
gură pentru scopuri medicale, narcotice, nervine,
gumă cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant în
renunţarea la fumat, plasturi cu nicotină pentru
utilizare ca adjuvant în renunţarea la fumat,
ţigări fără tutun pentru scopuri medicale, saltele
de înfășat, de unică folosință, pentru bebeluși,
scutece de înot pentru bebeluși, materiale
injectabile de umplutură dermică, bureţi
contraceptivi, geluri de masaj pentru scopuri
medicale, cannabis pentru scopuri medicale/
marijuana pentru scopuri medicale, opiacee,
alifii pentru scopuri farmaceutice, oxigen
pentru scopuri medicale, pantaloni, absorbanţi,
pentru incontinenţă, scutece pentru incontinenţă,
pastile pentru scopuri farmaceutice/tablete
pentru scopuri farmaceutice, pepsine

pentru scopuri farmaceutice, peptone
pentru scopuri farmaceutice, fenol pentru
scopuri farmaceutice, fosfaţi pentru scopuri
farmaceutice, pomade pentru scopuri medicale,
lapte praf pentru bebeluşi, seringi preumplute
pentru scopuri medicale, purgative/laxative,
substanţe radioactive pentru scopuri medicale,
preparate pentru reducerea activităţii sexuale,
remedii pentru perspiraţia piciorului, remedii
pentru perspiraţie, săruri pentru băi
cu apă mineral, săruri pentru scopuri
medicale, chiloţi sanitari/lenjerie intimă pentru
menstruaţie, absorbante sanitare/tampoane
pentru menstruaţie, prosoape sanitare/şerveţele
sanitare/absorbante sanitare, sedative/
tranchilizante, medicamente seroterapeutice,
seruri, lubrifianţi sexuali personali, geluri pentru
stimulare sexuală, loţiuni pentru spălături
vaginale de uz medical, soporifice, celule stem
pentru scopuri medicale, steroizi, preparate
stiptice, supozitoare, pansamente chirugicale,
adezivi chirurgicali, preparate terapeutice
pentru baie, apă termală, tincturi pentru
scopuri medicale, şerveţele impregnate cu
loţiuni farmaceutice, vermifuge/antihelmintice,
vezicanţi, suplimente plasturi cu vitamine, bureţi
cicatrizanţi, vaccinuri.

───────

(210) M 2022 02653
(151) 13/04/2022
(732) BLEU STAR PHARMA TRADING

LTD, STRADA AKROPOLEOS, NR.
82, ETAJ 2, AKROPOLI, NICOSIA,
2012, CIPRU

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, STR. DR.
NICOLAE D. STAICOVICI, NR. 14,
ETAJ 1, SECTOR 5, BUCURESTI,
050558, ROMANIA

(540)

UriBleu
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.04.01; 29.01.12

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

5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman,
dezinfectanţi, suplimente nutritive, substanţe
dietetice adaptate pentru uz medical, preparate
nutraceutice pentru scopuri terapeutice sau
medicale, suplimente alimentare pe bază
de minerale, suplimente dietetice proteice,
preparate pe bază de vitamine, preparate
pe bază de oligoelemente pentru uz
uman, preparate fitoterapeutice pentru scopuri
medicale, extracte de plante pentru scopuri
farmaceutice, băuturi dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, siropuri pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice
cu efect cosmetic, alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, digestive
pentru scopuri farmaceutice, fibre dietetice,
preparate chimice pentru scopuri farmaceutice,
preparate chimice pentru scopuri medicale,
preparate chimico-farmaceutice, produse
farmaceutice, medicamente de uz uman, tonice
(medicamente), imunostimulante, anestezice,
analgezice, antibiotice, febrifuge, preparate anti-
urice, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dinţilor, ceară dentară,
acetaţi pentru scopuri farmaceutice, acizi pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru tratarea
acneei, adjuvanţi pentru scopuri medicale,
preparate albuminoase pentru scopuri medicale,
alcool pentru scopuri farmaceutice, aldehide
pentru scopuri farmaceutice, alginaţi pentru
scopuri farmaceutice, ioduri alcaline pentru
scopuri farmaceutice, alcaloizi pentru scopuri
medicale, aminoacizi pentru scopuri medicale,
săpun antibacterial, loţiuni antibacteriene pentru
spălarea mâinilor, preparate anticriptogamice,
pilule antioxidante, antiseptice, supresante
ale apetitului pentru scopuri medicale,
pilule pentru suprimarea apetitului, astringenţi
pentru scopuri medicale, scutece pentru
bebeluşi, preparate bacteriene pentru uz
medical, preparate bacteriologice pentru uz
medical, balsamuri pentru scopuri medicale,
preparate balsamice pentru scopuri medicale,
preparate de baie pentru scopuri medicale,
săruri de baie pentru scopuri medicale,
biocide, preparate biologice pentru scopuri
medicale, culturi de ţesuturi biologice pentru

scopuri medicale, plasmă sangvină, sânge
pentru scopuri medicale, ciment osos pentru
scopuri chirurgicale şi ortopedice, tampoane
pentru alăptat, preparate bronhodilatatoare,
dulciuri, medicinale/ bomboane, medicinale,
zahăr candel cristalizat de uz medical,
gumă de mestecat pentru scopuri medicale,
capsule pentru medicamente, cărbune pentru
scopuri farmaceutice, preparate chimice pentru
diagnosticarea sarcinii, reactivi chimici pentru
scopuri medicale, preparate pentru degerături,
soluţii pentru lentilele de contact/soluţii pentru
utilizare cu lentilele de contact, preparate pentru
curăţarea lentilelor de contact, spray-uri de
răcire pentru scopuri medicale, remedii pentru
bătături, bumbac pentru scopuri medicale, vată
pentru scopuri medicale, beţişoare din bumbac
pentru scopuri medicale, decocturi pentru
scopuri farmaceutice, depurative, preparate
de diagnosticare pentru scopuri medicale,
reactivi pentru diagnosticarea markerilor pentru
scopuri medicale, preparate pentru spălat de
uz medical, pansamente, medicale, comprese,
elixire (preparate farmaceutice), preparate
enzimatice pentru scopuri medicale, suplimente
enzimatice, enzime pentru scopuri medicale,
fermenţi pentru scopuri farmaceutice, esteri
pentru scopuri farmaceutice, eteri pentru
scopuri farmaceutice, plasturi pentru ochi
de uz medical, preparate pentru facilitarea
creşterii dinţilor, alimente pentru bebeluşi,
glucoză pentru scopuri medicale, suplimente
dietetice pe bază de glucoză, glicerină
pentru scopuri medicale, grăsimi pentru
scopuri medicale, preparate pentru hemoroizi,
creioane hemostatice, ceaiuri din plante
pentru scopuri medicinale, extracte din plante
pentru scopuri medicale, alimente omogenizate
adaptate pentru scopuri medicale, hormoni
pentru scopuri medicale, compoziţii pentru
sugari, ioduri pentru scopuri farmaceutice,
laxative, preparate tratament pentru păduchi
(pediculicide), fibre pentru scopuri medicale,
loţiuni pentru scopuri farmaceutice, preparate
medicale pentru slăbit, produse pentru
spălarea ochilor cu conţinut medicamentos,
paste de dinţi medicamentoase, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, săpun cu conţinut medicamentos,
săpun dezinfectant, alcool medicinal, nămol
medicinal, infuzii medicinale, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, ierburi medicinale, băuturi
medicinale, preparate medicinale pentru
creşterea părului, cutii medicinale, portabile,
umplute, cutii de prim-ajutor, umplute,
medicamente pentru ameliorarea constipaţiei,

(591) Culori revendicate: albastru (Patone
285), alb
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medicamente pentru uz stomatologic, zahăr din
lapte pentru scopuri farmaceutice/lactoză pentru
scopuri farmaceutice, ape minerale pentru
scopuri medicale, săruri de apă minerală, apă de
gură pentru scopuri medicale, narcotice, nervine,
gumă cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant în
renunţarea la fumat, plasturi cu nicotină pentru
utilizare ca adjuvant în renunţarea la fumat,
ţigări fără tutun pentru scopuri medicale, saltele
de înfășat, de unică folosință, pentru bebeluși,
scutece de înot pentru bebeluși, materiale
injectabile de umplutură dermică, bureţi
contraceptivi, geluri de masaj pentru scopuri
medicale, cannabis pentru scopuri medicale/
marijuana pentru scopuri medicale, opiacee,
alifii pentru scopuri farmaceutice, oxigen
pentru scopuri medicale, pantaloni, absorbanţi,
pentru incontinenţă, scutece pentru incontinenţă,
pastile pentru scopuri farmaceutice/tablete
pentru scopuri farmaceutice, pepsine
pentru scopuri farmaceutice, peptone
pentru scopuri farmaceutice, fenol pentru
scopuri farmaceutice, fosfaţi pentru scopuri
farmaceutice, pomade pentru scopuri medicale,
lapte praf pentru bebeluşi, seringi preumplute
pentru scopuri medicale, purgative/laxative,
substanţe radioactive pentru scopuri medicale,
preparate pentru reducerea activităţii sexuale,
remedii pentru perspiraţia piciorului, remedii
pentru perspiraţie, săruri pentru băi
cu apă mineral, săruri pentru scopuri
medicale, chiloţi sanitari/lenjerie intimă pentru
menstruaţie, absorbante sanitare/tampoane
pentru menstruaţie, prosoape sanitare/şerveţele
sanitare/absorbante sanitare, sedative/
tranchilizante, medicamente seroterapeutice,
seruri, lubrifianţi sexuali personali, geluri pentru
stimulare sexuală, loţiuni pentru spălături
vaginale de uz medical, soporifice, celule stem
pentru scopuri medicale, steroizi, preparate
stiptice, supozitoare, pansamente chirugicale,
adezivi chirurgicali, preparate terapeutice
pentru baie, apă termală, tincturi pentru
scopuri medicale, şerveţele impregnate cu
loţiuni farmaceutice, vermifuge/antihelmintice,
vezicanţi, suplimente plasturi cu vitamine, bureţi
cicatrizanţi, vaccinuri.

───────

(210) M 2022 02654
(151) 13/04/2022
(732) DORCAS CONF SRL, COMUNA

VÎNĂTORI - NEAMȚ, SAT
VÂNĂTORI-NEAMŢ, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, STR. SOS. PANTELIMON,
NR. 243, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021608, ROMANIA

(540)

Dolce far niente
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 27.05.19; 27.05.24; 01.07.06
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Accesorii pentru bijuterii, accesorii pentru
ceasuri, ace (bijuterii), ace de cravată, ace de
pălărie ornamentale, ace de rever (bijuterii), ace
ornamentale din metale prețioase, ace pentru
ceasuri, agat ca bijuterie, agrafe de argint, agrafe
de cravată, amulete (bijuterii), amulete pentru
inele de chei, amulete pentru lanțuri de chei,
ancore (ceasornicărie), aparate și instrumente
de cronometrie, arcuri de ceas, argint, artă
murală din metale prețioase în 3d, articole
de bijuterie, articole de bijuterie care conțin
aur, articole de bijuterie cu pietre ornamentale,
articole de bijuterie cu pietre prețioase, articole
de bijuterie din lanțuri răsucite, articole de
bijuterie false, articole de bijuterie placate cu
metale prețioase, articole de bijuterie realizate
din metale prețioase, articole de bijuterie
semiprețioase, articole de ceasornicărie, articole
de imitații de bijuterie, articole decorative
(bibelouri sau bijuterii) pentru uz personal,
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articole semifinisate din metale prețioase
utilizate în confecționarea articolelor de bijuterie,
articole semifinisate din pietre prețioase utilizate
în producția de bijuterii, aur, aur filat (bijuterie),
balansiere (ceasornicărie), bănuți de aramă,
benzi din fire flexibile purtate ca brățări, articole
de bijuterie, bijuterie din argint veritabil, bijuterii,
casete de bijuterii, bijuterii cloisonne, bijuterii
confecționate din bronz, bijuterii confecționate
din metale prețioase, bijuterii confecționate
din metale neprețioase, bijuterii confecționate
din pietre semiprețioase, bijuterii confecționate
din plastic, bijuterii confecționate din perle
de cultură, bijuterii confecționate din cristal,
bijuterii confecționate din sticlă, bijuterii cu pietre
prețioase, bijuterii de corp, bijuterii de fildeș,
bijuterii din cositor, bijuterii din aur, bijuterii din
cristal, placate cu metale prețioase, bijuterii
din metale neprețioase, bijuterii din metale
prețioase, bijuterii din metale semiprețioase,
bijuterii din pietre prețioase, bijuterii din platină,
bijuterii emailate, bijuterii fantezie, imitații,
bijuterii, inclusiv imitații de bijuterii și bijuterii
din plastic, bijuterii-pandantive, bijuterii pentru
animale de companie, bijuterii pentru împodobire
personală, bijuterii personale, bijuterii placate cu
aliaje din metale prețioase, bijuterii sub formă
de articole din pietre prețioase, bijuterii sub
formă de mărgele, ceasuri cubrățară, brățări
(bijuterii), brățări cu mărgele din lemn, brățări
de argint, brățări de aur, brățări de ceas, brățări
de identificare (bijuterii), brățări de încheietură
(în scopuri de binefacere), brățări de plastic sub
formă de bijuterii, brățări de prietenie, brățări
din mărgele, brățări din metale prețioase, brățări
fabricate din cauciuc sau silicon cu modele
sau mesaje, brățări fabricate din materiale
textile brodate (bijuterii), brățări folosite în scop
caritabil, brățări metalice extensibile pentru
ceasuri, brățări pentru ceasuri de mână, brățări
pentru gleznă, brățări placate cu argint, brățări
placate cu aur, brățări și ceasuri combinate,
brelocuri, brelocuri din metale comune, brelocuri
din piele, brelocuri fabricate din metal comun,
brelocuri în formă de ceas, brelocuri metalice,
brelocuri, nemetalice, brelocuri pentru chei
(inele) căptușite cu metale prețioase, brelocuri
retractabile pentru chei, brelocuri sub formă de
bijuterii (decorațiuni mici sau bagatele), broșe
(bijuterie), butoni de manșetă și ace de cravată,
caboșoane, cadrane (ceasornicărie), cadrane
pentru ceasornice, cadrane pentru ceasuri,
cadrane solare, calcedonie, camee (bijuterii),
carcase de ceas ca piese de ceas, carcase
de ceasuri de mână, carcase pentru ceasornice
și ceasuri de mână, casete adaptate pentru
păstrarea articolelor de bijuterie, casete de arc

cu sistem de blocare a axului (ceasornicărie),
casete de bijuterii, casete de bijuterii (cutii) din
metale prețioase, casete de bijuterii, nemetalice,
casete de prezentare pentru ceasuri, casete
de prezentare pentru articole de ceasornicărie,
casete din metale prețioase pentru ceasornice,
casete pentru bijuterii, cu excepția celor din
metale prețioase, casete pentru bijuterii din
metale neprețioase, casete pentru bijuterii, din
metal, casete pentru bijuterii (montate), casete
pentru bijuterii (sipete sau cutii), casete pentru
bijuterii și cutii pentru ceasuri, casete pentru
ceasornice (montate), casete pentru ceasuri
de mână, catarame pentru curele de ceas,
lanțuri de ceas, mecanisme de ceasornic,
ceasornice, ceasornice atomice, ceasornice cu
radio, ceasornice de călătorie, ceasornice de
sincronizare, ceasornice și ceasuri de mână,
ceasornice și piese de ceasornic, ceasuri,
ceasuri automate, ceasuri care conțin o funcție
de joc, ceasuri care conțin o funcție de joc
electronic, ceasuri care încorporează o funcție
de telecomunicare, casete de prezentare pentru
ceasuri, ceasuri cu ceramică, ceasuri cu cuarț,
ceasuri cu embleme, ceasuri cu funcție de
comunicare fără fir, ceasuri cu lanț, ceasuri
cu mecanisme cu cuarț, ceasuri cu o funcție
de memorare, ceasuri de birou, ceasuri de
buzunar, ceasuri de cronometrare, ceasuri de
damă, ceasuri de mână, ceasuri de mână cu
aparate gps, ceasuri de mână cu pedometre,
ceasuri de mână din argint, ceasuri de mână
din metale prețioase sau placate cu acestea,
ceasuri de mână pentru utilizare în aer liber,
ceasuri de masă, ceasuri de șemineu, ceasuri de
sincronizare (ceasuri centrale) pentru controlul
altor ceasuri, ceasuri deșteptătoare, ceasuri
digitale, ceasuri digitale care includ radiouri,
ceasuri digitale comandate electronic, ceasuri
digitale cu cronometre automate, ceasuri din
aur laminat, ceasuri din aur, ceasuri din
metale prețioase, ceasuri electrice, ceasuri în
miniatură, ceasuri industriale, ceasuri mecanice,
ceasuri-inel cu led, ceasuri mecanice cu
întoarcere manuală, ceasuri mecanice cu
întoarcere automată, ceasuri pentru activități
sportive, ceasuri pentru asistente, ceasuri pentru
automobile, ceasuri pentru fusuri orare, ceasuri
pentru scufundare, ceasuri pentru scufundări,
ceasuri placate cu aur, ceasuri și ceasuri
de mână în general, ceasuri și ceasuri de
mână pentru columbofili, ceasuri solare, ceasuri
sportive, cercei, cercei cu pandantiv, cercei
de argint, cercei de aur, cercei pentru body-
piercing, cercei din metale prețioase, cercei
pentru piercing, cercei placați cu argint, cercei
placați cu aur, chei amulete din metale prețioase,
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chei amulete placate cu metale prețioase,
podoabe din chihlimbar, perle din chihlimbar
presat, clipsuri ca bijuterii pentru transformarea
cerceilor cu prindere prin perforare în cercei
cu prindere stil clips, clipsuri pentru șaluri sub
formă de bijuterii, clipsuri pentru urechi, coliere
(bijuterii), coliere din metale prețioase, coliere
plastron, coroane pentru ceasuri de mână, ace
de cravată, cronografe, cronografe (ceasuri),
cronografe destinate utilizării ca ceasuri,
cronografe destinate utilizării ca instrumente
pentru măsurarea timpului, instrumente de
cronometrare, cronometre pentru nave, crucifixe
ca bijuterii, crucifixuri din metale prețioase, altele
decât articole de bijuterie, cruciulițe (bijuterii),
cupe pentru premii din metale prețioase, curele
de ceas, curele de ceas din metal, piele sau
plastic, curele de ceas din nailon, curele de
ceas din piele, curele de încheietură pentru
ceasuri, curele din materiale sintetice pentru
ceasuri, curele din piele pentru ceas, curele
din plastic pentru ceasuri, curele pentru ceas,
nu din piele, curele pentru ceasuri de mână,
curele pentru ceasuri din clorură de polivinil,
cutii (adaptate) pentru articole de ceasornicărie,
cutii adaptate pentru păstrarea ceasurilor, cutii
de prezentare pentru articole de ceasornicărie,
cutii de prezentare pentru pietre prețioase, cutii
de prezentare pentru bijuterii, cutii de prezentare
pentru ceasuri, cutii decorative fabricate din
metale prețioase, cutii din lemn pentru bijuterii,
cutii din metale prețioase pentru articole de
ceasornicărie, cutii din metale prețioase, cutii
din piele pentru bijuterii, cutii mici pentru
bijuterii din metale prețioase, cutii mici pentru
bijuterii, altele decât cele din metale prețioase,
cutii muzicale pentru bijuterii, cutii pentru ace
de cravată, cutii pentru bijuterii, cutii pentru
bijuterii din metale prețioase, cutii pentru bijuterii
(montate), cutii pentru butoni, cutii pentru butoni
de manșete decorativi, cutii pentru ceasuri, cutii
pentru ceasuri (ajustate), cutii pentru ceasuri
de mână și ceasornice, cutii pentru ceasuri
(de perete, de mână), cutii suvenir din metale
prețioase, decorațiuni adezive pentru pereți, din
metal prețios, decorațiuni de perete din metale
prețioase, diademe, diamant (neprelucrat),
diamante, diamante tăiate, discuri ceramice
utilizate ca jetoane valorice, dulapuri pentru
ceasornice, eșapamente, etichete din metale
prețioase de cusut pe îmbrăcăminte, etuiuri
adaptate pentru păstrarea ceasurilor, etuiuri
pentru instrumente cronometrice, figurine de
animale (ornamente) confecționate din metale
prețioase, figurine de animale (ornamente)
placate cu metale prețioase, figurine de
uz ornamental din pietre prețioase, figurine

decorative cu acțiune din metale prețioase,
figurine din aur, figurine din imitație de aur,
figurine din metale prețioase, figurine din pietre
prețioase, figurine din pietre prețioase sau
semiprețioase, figurine în miniatură (placate
cu metale prețioase), figurine ornamentale
confecționate din metale prețioase, figurine
(ornamente) placate cu metale prețioase,
figurine placate cu metale prețioase, figurine
realizate din argint, figurine (statuete) din metale
prețioase, podoabe din fildeș, fir de argint
(bijuterii), fir de sârmă din metale prețioase
(bijuterii), fire de argint (bijuterii), fire din metale
prețioase, fire din metale prețioase (bijuterii), fire
metalice (metale prețioase), gablonțuri din bronz,
geme, geme prețioase și semiprețioase, genți
tip rulou pentru bijuterii, husa tip rulou pentru
depozitarea bijuteriilor, huse pentru ceasuri de
mână, imitație de jais, imitații de aur, imitații
de bijuterii, imitații de bijuterii ornamentale,
imitații de perle, imitații de pietre prețioase,
închizătoare pentru ceasuri, închizători pentru
bijuterii, încuietori pentru coliere, indicatori
de durată digitali care afișează temperatura,
inele (bijuterii), inele (bijuterii) confecționate din
metale prețioase, inele (bijuterii) confecționate
din metale neprețioase, inele cu sigiliu, inele
de argint, inele de fixare, fiind piese de
bijuterie, inele de logodnă, inele de prietenie,
inele din aur, inele din platină, inele eternity,
inele pentru chei, inele pentru chei (decorațiuni
mici sau brelocuri) din metale prețioase, inele
pentru chei din metale prețioase, inele pentru
chei (inele de chei cu breloc sau portchei
decorativ), inele pentru piercing corporal, inele
placate cu argint, inele placate cu aur, inele
placate cu metale prețioase, inele și lanțuri
de chei și brelocuri pentru acestea, inele tip
„eternity”, insigne cloisonne, insigne de rever din
metale prețioase, insigne de rever ornamentale,
insigne decorative (bijuterii), insigne din metale
prețioase, insigne metalice (metale prețioase),
instrumente cronologice, instrumente de
ceasornicărie confecționate din aur, instrumente
de ceasornicărie având mecanisme cu cuarț,
instrumente de cronometrare pentru sport
(cronometre), instrumente pentru măsurarea
timpului, jad (articole de bijuterie), jais, jais
brut sau semiprelucrat (gagat), ornamente din
jais (gagat), lănțișoare de aur, lănțișoare de
aur împletite, lănțișoare de bijuterie pentru
gleznă, lănțișoare de bijuterie pentru brățări,
lănțișoare de bijuterie pentru coliere, lănțișoare
de siguranță pentru bijuterii, lănțișoare placate
cu aur, lanțuri (bijuterii), lanțuri confecționate
din metale prețioase (bijuterii), lanțuri de argint,
lanțuri de aur, lanțuri de bijuterie din metale
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prețioase pentru brățări de gleznă, lanțuri de
bijuterie din metale prețioase pentru coliere,
lanțuri de bijuterii, lanțuri de ceas, lanțuri
de chei din metal prețios, lanțuri de cravată
din metale prețioase, lanțuri de gât, lanțuri
din metale prețioase pentru brățări, lanțuri
din metale prețioase, lanțuri metalice pentru
chei, lanțuri pentru ceasuri, lanțuri pentru chei,
lanțuri pentru chei (inele de chei cu breloc
sau portchei decorativ), lanțuri placate cu
argint, lanțuri placate cu aur, lanțuri răsucite
(bijuterii) confecționate din metale comune,
limbi de ceas, machete (ornamente) din metale
prețioase, marcasite, mărgele pentru crearea
de bjuterii, mărgele pentru meditație, mătănii,
mecanisme acționate electric pentru ceasuri de
mână, mecanisme de ceasornic, mecanisme
de ceasornice și ceasuri, mecanisme
de ceasuri, mecanisme pentru întoarcerea
ceasurilor, medalii, medalii comemorative,
medalii confecționate din metale prețioase,
medalii placate cu metale prețioase, medalioane,
medalioane (bijuterii), medalioane confecționate
din metale prețioase, medalioane confecționate
din metale neprețioase, metale prețioase, metale
prețioase brute sau semiprelucrate, metale
prețioase prelucrate sau semiprelucrate, metale
prețioase semiprelucrate, metale prețioase
și aliajele acestora, monede care nu sunt
pecuniare, monede comemorative, monede,
obiecte de artă confecționate din pietre
prețioase, obiecte de artă din argint emailat,
obiecte de artă din aur emailat, obiecte de
artă din metale prețioase, olivină (peridot),
ornamente confecționate din metale prețioase
(statui), ornamente din metale prețioase pentru
pălării, ornamente din sau placate cu metale
prețioase sau semiprețioase sau pietre, sau
imitații ale acestora, ornamente pentru coafuri
de mireasă, sub formă de diademe, ornamente
pentru îmbrăcăminte (din metale prețioase),
ornamente pentru încălțăminte, ornamente
pentru pălării, ornamente pentru rochii sub
formă de bijuterii, ornamente pentru urechi
sub formă de bijuterii, ornamente personale de
metale prețioase, orologii stative, oscilatoare
pentru ceasuri mecanice, oscilatoare pentru
ceasuri, oscilatoare pentru instrumente pentru
măsurarea timpului, oscilatoare pentru pendule,
ornamente pentru pălării (din metale prețioase),
pandantive, pandantive confecționate din metale
prețioase sau placate cu acestea, pandantive
din chihlimbar presat fiiind articole de bijuterie,
pandantive pentru lanțuri de ceas, pendule
(ceasornicărie), perle artificiale, perle (bijuterie),
perle de cultură, perle naturale, piese de
mecanism de ceas, piese pentru ceasornice,

piese și accesorii pentru bijuterii, piese și
accesorii pentru instrumente cronometrice,
pietre artificiale (prețioase sau semiprețioase),
piese și accesorii pentru instrumente de
măsurare a timpului, pietre pentru bijuterii,
pietre prețioase, pietre prețioase artificiale,
pietre prețioase neprelucrate și semiprelucrate
și imitații ale acestora, pietre prețioase,
perle și metale prețioase și imitații ale
acestora, pietre prețioase semiprelucrate și
imitații ale acestora, pietre prețioase și
semiprețioase, pietre prețioase sintetice, pietre
sintetice (bijuterii), plăci comemorative, plăci
comemorative din metale prețioase, plăcuțe de
identificare din metal prețios, plasă de lanțuri din
metale prețioase (bijuterii), plasă din lanțuri din
metale semiprețioase, platină (metal), podoabe
(bijuterie), platină și aliajele sale, podoabe pentru
încălțăminte (din metale prețioase), portchei
(decorațiuni mici sau brelocuri), produse de
bijuterie, produse de ceasornicărie, ceasuri
de referință (ceasuri etalon), rubin, rulouri
organizatoare de bijuterii pentru voiaj, săculeți
pentru bijuterii, adaptați, safire, sardonix
(neprelucrat), sculpturi din metale prețioase,
sculpturi ornamentale confecționate din metale
prețioase, seturi de monede pentru colecționari,
sisteme de cronometrare pentru sport, smaralde,
spinel (pietre prețioase), statuete confecționate
din metale semiprețioase, statuete confecționate
din pietre semiprețioase, statuete din metale
prețioase și aliajele acestora, statui din metale
prețioase ale icoanelor religioase, statui din
metale prețioase, sticlă de ceas, ștrasuri, ștrasuri
din plastic, strasuri pentru confecționat bijuterii,
suporturi pentru ceasornice, suporturi pentru
inele din metale prețioase, talismane (bijuterii)
din metale comune, talismane pentru brățări,
talismane pentru coliere, tanzanit ca pietre
prețioase, tiare, tocuri pentru chei din metale
prețioase, topaz, trofee confecționate din aliaje
de metale prețioase, verighete, turmaline (pietre
semiprețioase), zirconiu cubic.
24. Ambalaje din material textil pentru cadouri,
articole de menaj din materiale textile,
apărători pentru pătuțuri (lenjerie de pat),
articole de menaj textile (lenjerie de masă),
articole din materiale textile pentru șaluri și
eșarfe (yashmagh) pentru acoperirea capului,
articole individuale confecționate din materiale
textile lipite de materiale plastice, articole
individuale confecționate din materiale textile
lipite de materiale cauciucate, articole individuale
realizate din materiale plastice țesute, articole
individuale realizate din materiale plastice
nețesute, articole pentru acoperirea ferestrelor,
articole textile capitonate pentru atârnat pe
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pereți, articole textile de menaj confecționate
din materiale nețesute, articole textile la
bucată pentru confecționarea cuverturilor de
pat, articole textile la bucată pentru scopuri
de mobilare, articole textile la bucată pentru
confecționarea draperiilor, articole textile la
bucată pentru confecționarea prosoapelor,
articole textile la bucată pentru confecționarea
fețelor de pernă, articole textile la bucată pentru
confecționarea îmbrăcăminții, articole textile la
bucată pentru producția confecțiilor, articole
textile la bucată pentru îmbrăcăminte, articole
textile nețesute, articole textile sintetice la
bucată, articole textile utilizate ca lenjerie de pat,
articole transpirabile confecționate din materiale
textile fixate cu materiale plastice, așternuturi cu
volane, așternuturi de pat (lenjerie), baldachine
cu volane, baldachine de pat, baldachine
(draperii textile), baldachine (lenjerie de pat),
baldachine pentru paturi, baldachine pentru
pătuțuri de copii, bannere, bannere din material
textil sau plastic, cârpe de menaj pentru
ștergerea paharelor, cârpe folosite pentru
călcatul etichetelor, carpete lucrate manual din
materiale textile pentru pereți, cearșafuri de pat
cu volane, cearșafuri (cearceafuri) cu (tiv) elastic,
chenare decorative (articole din materiale textile
pentru pereți), cuverturi, cuverturi cu falduri
pentru paturi, cuverturi de masă, cuverturi de pat
căptușite, cuverturi de pat cu volane, cuverturi
de pat matlasate, cuverturi de pat (pături),
cuverturi din eponj, cuverturi din frotir, cuverturi
din materiale textile, cuverturi matlasate cu
umplutură din mătase, cuverturi matlasate din
frotir, cuverturi matlasate (lenjerie de pat),
cuverturi matlasate pentru paturi, cuverturi
pentru canapele, cuverturi pentru pat, cuverturi
pentru pat (pături) confecționate din bumbac,
cuverturi pentru pat (pături) din fibre sintetice,
cuverturi pentru paturi pentru copii, cuverturi
tricotate, cuverturi umplute cu materiale de
umplutură, cuverturi umplute cu materiale de
umplutură sintetice, cuverturi umplute cu pene,
cuverturi umplute cu puf, cuverturi umplute
cu semipuf, decorațiuni de perete, decorațiuni
pentru pereți din materiale textile, saci de
dormit (lenjerii), drapaj sub formă de draperii
confecționate din materiale textile, drapaj sub
formă de perdele, drapele și fanioane textile,
draperii, draperii din materiale textile gata
confecționate, draperii opace, draperii (perdele
groase), draperii textile, dubluri din materiale
textile la bucată, dubluri interioare, dubluri
interioare confecționate din pânze nețesute,
fanioane (cu excepția celor din hârtie), fanioane
din material textil sau plastic, fanioane din
materiale plastice, fanioane din materiale textile,

fanioane din pâslă, fanioane textile, fețe de
masă, fețe de masă de damasc, fețe de
masă, din alte materiale decât hârtie, fețe de
masă din materiale textile, fețe de pernă, fețe
de pernă din hârtie, fețe de pernă (fețe de
pernă tip plic), fețe de plapumă, fețe decorative
pentru perne, fețe pentru dispozitive de încălzit
patul, flanele confecționate din polipropilenă,
flanele confecționate din copolimeri, flanele
confecționate din poliester, huse acoperitoare
pentru mobilier de grădină, huse acoperitoare
realizate din materiale textile pentru mobilier,
huse ajustabile pentru capace de wc, huse
de masă din materiale textile nețesute, huse
de mobilier (neadaptate), huse de protecție
pentru saltele și piese de mobilier, huse
de saltea ajustabile, huse de schimb pentru
scaune ca piese de mobilier (neadaptate),
huse din materiale plastice pentru mobilier,
huse din materiale textile pentru closete,
huse din materiale textile pentru capacul
vasului de toaletă, huse din materiale textile
și plastice pentru mobilier (nemontate), huse
pentru baldachine, huse (lenjerii) și pături
pentru pat, huse pentru capace de toaletă
(realizate din materiale textile naturale sau
sintetice), huse pentru cuverturi matlasate, huse
pentru fotolii puf, huse pentru mobilă, huse
pentru perne, huse pentru pilote și plăpumi,
huse pentru saltea, huse pentru saltele, huse
pentru scaune, huse textile detașabile pentru
aparate electronice (neadaptate și neajustate),
huse textile neadaptate pentru mobilier, huse
textile pentru cămăși de noapte, huse textile
pentru mobilier (largi), huse textile pentru
plapume, huse textile și din plastic pentru mobile
(nemontate), mănuși pentru igiena personală,
individualuri de masă din dantelă (nu din
hârtie), individualuri de masă din material
textil, individualuri de masă, nu din hârtie,
individualuri textile, înlocuitori de textile, insigne
fabricate din material textil, învelitori de pat,
lambrechine textile, lambrechine textile pentru
draperii, lenjerie, lenjerie de bucătărie, lenjerie
de casă, inclusiv prosoape de față, lenjerie
de masă, lenjerie de masă (cu excepția celei
din hârtie), lenjerie de masă din materiale
textile, lenjerie de pat de frotir, lenjerie de
pat pentru bebeluși, lenjerie de pat și pături,
lenjerie de uz casnic, lenjerie pentru pătuțuri,
lenjerii de pat cu falduri, lenjerii de pat cu
volane, lenjerii de pat din material textil nețesut,
lenjerii de pat și fețe de mese, lenjerii din
frotir, mănuși confecționate din pânze nețesute,
pentru spălarea corpului, mănuși pentru toaleta
personală, fețe de masă (cu excepția celei
din hârtie, mileuri din material textil, milieuri,
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învelitori din materiale textile pentru mobile,
naproane pentru masă, ornamente murale
(textile), panglici din stofă, învelitori de pat,
lenjerie de pat, pături absorbante, pături de
bumbac, pături de înfășat, pături de lână, pături
de pat din mătase, pături matlasate (așternuturi
de pat), pături pentru animale de companie,
pături pentru bebeluși, pături pentru pătuțuri,
pături pentru picnic, pături tip pled, perdele
mici confecționate din materiale textile, perdele
pentru ușă, perdele plisate, perdele scurte din
material textil, perdele și draperii confecționate,
perdele și draperii confecționate din materiale
textile, perdele și draperii de interior și exterior,
perdele și perdele de dantelă din materiale
textile sau plastic, fețe de pernă, pilote (plăpumi
din puf de gâscă), plăpumi, plăpumi cu puf
de gâscă, plăpumi de puf, pleduri, pleduri de
voiaj din tartan, pleduri și cuverturi de pat,
produse confecționate din fetru, produse din
material textil la bucată, produse din materiale
textile pentru acoperirea ferestrelor, produse din
materiale textile de uz casnic, produse textile
de tartan la bucată, produse textile la bucată
din bumbac, produse textile pentru bucătărie
și masă, produse textile pentru confecționarea
articolelor de îmbrăcăminte, produse textile și
înlocuitori, propoape pentru față (din materiale
textile), prosoape, prosoape confecționate din
materiale textile, prosoape de baie, prosoape
de baie sub formă de mănuși, prosoape de
bucătărie (materiale textile), prosoape de mâini
confecționate din materiale textile, prosoape
de plajă, prosoape din frotir, prosoape din
materiale textile, prosoape din materiale textile
vândute la pachet, prosoape mari de baie,
prosoape pentru copii, prosoape pentru față,
prosoape pentru golf, prosoape sub formă
de turban pentru uscarea părului, prosoape
(textile) pentru copii mici, prosoape (textile)
pentru plajă, prosoape (textile) pentru uz în
bucătărie saci de dormit (lenjerii), saci de dormit
pentru bebeluși, saci de dormit pentru campare,
săculeți de dormit pentru bebeluși, șervete de
masă (cu excepția celor din hârtie), șervete
din material textil (lenjerie de masă), șervete
textile, șervețele pentru față din materiale textile,
set alcătuit din pânze pentru confecționarea
cuverturilor, spătare scaun (articole din materiale
textile), steaguri din brocart, steaguri din
nailon, stegulețe textile utilizate pentru marcarea
locurilor la masă, suporturi din pânză, suporturi
pentru pahare din material textil, textile pentru
perete, șervețele de toaletă din materiale textile,
traverse de masă, nu din hârtie, traverse textile
pentru mese, volane pentru pat din materiale
textile.

25. Accesorii pentru păr (voaluri), articole de
acoperit fața (articole de îmbrăcăminte), nu
pentru scopuri medicale sau sanitare, articole
de îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte
din piele, articole de îmbrăcăminte pentru
copii, articole de îmbrăcăminte confecționate
din blană, articole de îmbrăcăminte termice,
articole de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
de îmbrăcăminte din imitație de piele, articole
de îmbrăcăminte confecționate din imitație de
piele, articole de îmbrăcăminte pentru protejarea
hainelor, articole de îmbrăcăminte pentru
domnișoare de onoare, articole de îmbrăcăminte
pentru copii mici, articole de îmbrăcăminte din
mătase, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de încălțăminte,
articole de încălțăminte pentru plajă, articole de
purtat pe cap pentru copii, articole din piele
care servesc la acoperirea capului, articole
pentru acoperirea capului, articole purtate în
jurul gâtului, articole vestimentare pentru bărbați,
halate de baie, papuci de baie, sandale de
baie, slip bărbătesc de baie, bandane, banderole
pentru cap, baticuri, baticuri de purtat la gât,
baticuri de pus pe cap, batiste de buzunar,
bentițe antitranspirante, bentițe antitranspirante
pentru cap, bentițe cu protecții pentru urechi
(îmbrăcăminte), bentițe de gât (părți de articole
de îmbrăcăminte), bentițe pentru cap, bentițe
și manșete absorbante, bikini, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluze, bluze cu glugă, bluze
cu guler înalt, bluze cu guler pe gât, bluze de
corp, bluze de trening, bluze pentru gravide,
bluze scurte, bluzițe de noapte, bluzițe pentru
bebeluși, boa (eșarfe din pene), body-uri (articole
de îmbrăcăminte), body-uri din plasă, body-
uri (lenjerie de corp), body-uri purtate de
dansatori, bolerouri, bonete, bonete (articole
care servesc la acoperirea capului), bonete de
noapte, boxeri pentru băieți (lenjerie intimă),
brâie (îmbrăcăminte), brâie pentru smoching,
brâuri (imbrăcăminte), bretele pentru bărbați,
bretele pentru imbracaminte, bretele pentru
sutiene (piese vestimentare), broboade (articole
de îmbrăcăminte), burka, burtiere pentru femei
însărcinate (articole de îmbrăcăminte), burtiere
(lenjerie de corp), burtiere tip chilot, bustiere,
căciuli de blană artificială, cămăși, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, camasi cu maneca lunga, cămăși cu
mânecă scurtă, cămăși cu nasturi, cămăși de
costum, cămăși de noapte, cămăși de noapte
japoneze (nemaki), cămăși de noapte pentru
femei, cămăși de tip hawaian cu nasturi în față,
cămăși din catifea reiată, cămăși din fibre de
ramie, cămăși din materiale țesute, cămăși din
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tricot, cămăși hawaiene, cămăși pentru gravide,
cămăși purtate peste îmbrăcăminte, cămăși și
furouri, camizole, camizole de noapte, cape
și pelerine, capoate, căptușeli confecționate
(piese vestimentare), centuri cu buzunar pentru
bani (îmbrăcăminte), centuri de piele, centuri
din materiale textile (îmbrăcăminte), centuri din
materiale textile, centuri din piele sintetică,
chador, chiloței pentru bebeluși, chiloți de damă,
chiloți pentru femei, chiloți tanga, chimonouri,
chimonouri lungi (nagagi), ciorapi, ciorapi 3/4,
ciorapi antiperspiranți, ciorapi până la genunchi
cu bandă elastică, ciorapi trei-sferturi, clini (părți
de articole de îmbrăcăminte), clini pentru body-
uri purtate de dansatori (părți de articole de
îmbrăcăminte), clini pentru ciorapi de pantofi
(părți de articole de îmbrăcăminte), clini pentru
ciorapi (părți de articole de îmbrăcăminte), clini
pentru colanți (părți de articole de îmbrăcăminte),
clini pentru costume de baie (părți de articole
de îmbrăcăminte), clini pentru lenjeria intimă
(părți de articole de îmbrăcăminte), clinuri pentru
subraț (părți de articole de îmbrăcăminte),
colanți, colanți cu bretele, colanți de lână,
combinezoane, combinezoane de protecție,
combinezoane (lenjerie de corp), combinezoane
pentru bebeluși, combinezoare (îmbrăcăminte),
compleuri de dormit, confecții, cordoane
înnodate pentru haori (haori-himo), corsaje,
corsete, corsete (articole de îmbrăcăminte),
corsete (articole de îmbrăcăminte, corsete),
corsete (îmbrăcăminte), corsete (lenjerie de
corp), corsete (lenjerie intimă), corsete pentru
talie, costume, costume bărbătești și taioare,
costume de baie, costume de baie (galanterie),
costume de baie întregi, costume de baie întregi
cu bureți pentru sutien, costume de baie pentru
bărbați, costume de baie pentru bărbați și
femei, costume de baie pentru copii, costume
de baie pentru femei, costume de bebeluși,
cravate de mătase, crinoline, curele (accesorii
vestimentare), curele din materiale textile
(îmbrăcăminte), curele din piele (îmbrăcăminte),
curelușe pentru fixarea ciorapilor bărbătești,
egări, egări (pantaloni), eșarfă tubulară, eșarfe,
eșarfe (articole de îmbrăcăminte), eșarfe de
cașmir, eșarfe de mătase, eșarfe de purtat pe
umeri, eșarfe de pus pe cap, eșarfe pentru
bărbați, eșarfe pentru cap, eșarfe pentru gât,
espadrile, eșarfe pentru gât (fulare), etolă din
blană sintetică, etole (blănuri), extensii pentru
sutien, fesuri, flanele, flanele de lână, fracuri,
fular tip manșon, fulare (eșarfe pentru gât),
fulare (îmbrăcăminte), fulare tubulare, furouri
(articole de îmbrăcăminte), fuste, fuste plisate,
haină coreeană (durumagi), haine de casă,
haine de iarnă, haine de lucru, haine de ploaie,

haine de stradă, haine de stradă pentru bărbați,
haine de stradă pentru băieți, haine de stradă
pentru copii, haine de stradă pentru femei,
haine de stradă pentru fete, haine din denim
(jachete, pardesie etc.), haine din lână, haine
impermeabile de purtat în aer liber, haine pentru
copii, haine și jachete de blană, haine tricotate,
halate, halate de baie, halate de baie cu
glugă, halate de casă, halate de plajă, halate
pentru botez, halate pentru gravide, hanorace,
hanorace cu glugă, hanorace sport, helănci,
hijaburi, îmbrăcăminte de dormit, îmbrăcăminte
de noapte, îmbrăcăminte de sport (care nu
include mănușile de golf), îmbrăcăminte din
denim, îmbrăcăminte din hârtie, îmbrăcăminte
din in, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte
din latex, îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte
din piele pentru motocicliști, îmbrăcăminte dintr-
o singură piesă pentru sugari și copii mici,
îmbrăcăminte impermeabilă pentru navigație,
îmbrăcăminte formală de seară, îmbrăcăminte
impermeabilă, îmbrăcăminte impermeabilă
pentru activități în aer liber, îmbrăcăminte
impermeabilă pentru vremea rea, îmbrăcăminte
japoneză tradițională, îmbrăcăminte pentru
automobiliști, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte pentru cicliști,
îmbrăcăminte pentru copii, îmbrăcăminte
pentru dormit, îmbrăcăminte pentru femei,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
gravide, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
îmbrăcăminte pentru pescari, îmbrăcăminte
pentru practicarea sporturilor, îmbrăcăminte
pentru sport, îmbrăcăminte pentru surf,
îmbrăcăminte rezistentă la ploaie, îmbrăcăminte
țesută, îmbrăcăminte tip body pentru sugari
și copii mici, impermeabile, îmrăcăminte cu
protecția contra vântului, încălzitor de găt,
indispensabili, izmene, jachetă scurtă purtată
peste kimono (haori), jachete, jachete cămașă,
jachete care sunt articole de îmbrăcăminte
sport, jachete casual, jachete coreene de
exterior, purtate peste articolele vestimentare
de bază (magoja), jachete cu două fețe,
jachete de antrenament, jachete de blană,
jachete de călărie, jachete de lucru cu întăritură
impermeabilă la umeri, jachete de motociclism,
jachete de safari, jachete de seară, jachete de
stradă, jachete de tenis, jachete de trening,
jachete de vânătoare, jachete din bumbac,
jachete din denim, jachete din piele de
antilopă, jachete din piele de oaie, jachete din
polar, jachete din tricot, jachete (îmbrăcăminte),
jachete groase, jachete impermeabile, jachete
în carouri de genul celor purtate de tăietori
de lemne, jachete lungi, jachete, mantouri,
pantaloni și veste pentru femei și bărbați, jachete
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matlasate (articole vestimentare), jachete pentru
bărbați, jachete pentru costume, jachete pentru
femei, jachete reflectorizante, jachete safari,
jachete scurte, groase, de iarnă, jachete sport,
jambiere, jambiere pentru genunchi (articole de
îmbrăcăminte), jartiere de mireasă, jeanși denim,
jersee, jerseuri (îmbrăcăminte), jerseuri pentru
volei-bal, jiletci, jobene, jupoane, jupoane scurte,
khimaruri, kilturi (fuste scoțiene din tartan), kilturi
(fuste scurte tradiționale scoțiene), lavaliere,
lenjerie de corp, lenjerie de corp antiperspirantă,
lenjerie de corp lungă, lenjerie de corp pentru
bebeluși, lenjerie de corp termică, lenjerie
de damă, lenjerie funcțională, lenjerie intimă,
lenjerie intimă antiperspirantă, lenjerie intimă
de damă, lenjerie intimă de unică folosință,
lenjerie intimă pentru bărbați, lenjerie intimă
pentru modelarea corpului, lenjerie intimă și
de noapte, lenjerie intimă sudorifugă, lenjerie
intimă tip boxer, lenjerie intimă tricotată,
lenjerie lungă, lenjerie pentru gravide, limbi de
pantofi și ghete, livrele, maiouri, maiouri cu
mânecă lungă, maiouri de alergare, maiouri
de corp, maiouri de yoga, maiouri interioare
sau de noapte pentru femei, maiouri pentru
atletism, maiouri pentru ciclism, maiouri pentru
sport, mankini (slip tanga cu bretele pentru
bărbați), maiouri sportive, manșete pentru cizme,
manșete (îmbrăcăminte), manșoane de blană,
manșoane (îmbrăcăminte), mantale, mantale
de ploaie, mantii de blană, mantile, mantouri,
mănuși, mănuși (articole de îmbrăcăminte),
mănuși călduroase pentru dispozitive cu ecran
tactil, mănuși cu vârfurile degetelor din material
conductiv, care por fi purtate atunci când
se utilizează dispozitive electronice portabile
cu ecran tactil, mănuși cu un deget pentru
snowboard, mănuși de camuflaj, mănuși de
iarnă, mănuși de schi, mănuși fără degete
(îmbrăcăminte), mănuși, inclusiv cele din piele
sau blană, mănuși lungi fără deget, mănuși până
la cot fără degete (îmbrăcăminte), mănuși pentru
călărie, mănuși pentru cicliști, mânuși pentru
condus, mănuși pentru costume impermeabile,
mănuși pentru motocicliști, mănuși pentru
snowboard, mănuși tricotate, măști de față
(articole de modă), măști de față (îmbrăcăminte),
măști pentru dormit, măști pentru ochi,
mitene, mitene (îmbrăcăminte), mitre (pălării),
mocasini, monokini, mukluk-uri, mușamale
(îmbrăcăminte), muu muu (rochii hawaiiene
largi, cu modele multicolore), neglijeuri, niqaburi,
opincuțe de balet, pălării, pălării clopot, pălării
cu borul mare, pălării de hârtie (îmbrăcăminte),
pălării de hârtie pentru bucătari șefi, pălării de
hârtie pentru infirmiere, pălării de modă, pălării
de plajă, pălării de ploaie, pălării de soare, pălării

din blană, pălării din hârtie folosite ca articole
vestimentare, pălării din lână, pălării din rogoz
(suge-gasa), pălării fascinator, pălării fedora,
pălării mici, pălării pentru femei, pălării pentru
petreceri (articole de îmbrăcăminte), pălărioare
de soare, paltoane, paltoane cu umplutură din
puf, pantalonași bufanți cu volane (de noapte),
pantalonași pentru bebeluși, pantalonași tiviți
cu volănașe, pantaloni, pantaloni bufanți până
la genunchi, pantaloni bufanți scurți, pantaloni
capri, pantaloni cargo, pantaloni chino, pantaloni
colanți, pantaloni colanți pentru gravide,
pantaloni corsar, pantaloni de antrenament,
pantaloni de călărie, pantaloni de catifea cord,
pantaloni de corp, pantaloni de drumeție,
pantaloni de golf, pantaloni de jogging, pantaloni
de jogging (articole de îmbrăcăminte), pantaloni
de ocazie, pantaloni de pijama, pantaloni de
ploaie, pantaloni de protecție, pantaloni de purtat
pe deasupra, pantaloni de relaxare, pantaloni
de schi, pantaloni de schi cu bretele, pantaloni
de snow-board, pantaloni de sport, pantaloni
de trening, pantaloni de trening cu bandă
elastică, pantaloni de trening scurți, pantaloni
de vânătoare, pantaloni de zăpadă, pantaloni
din piele, pantaloni ecosez, pantaloni foarte
scurți, pantaloni gaucho, pantaloni impermeabili,
pantaloni kaki (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni largi, pantaloni lungi, pantaloni
matlasați de uz sportiv, pantaloni mulați,
pantaloni pentru asistente medicale, pantaloni
pentru călărie, pantaloni pentru camuflaj,
pantaloni pentru ciclism, pantaloni pentru
copii, pantaloni pentru copii (îmbrăcăminte),
pantaloni pentru fotbal american, pantaloni
pentru gravide, pantaloni pentru yoga, pantaloni
rezistenți la vânt, pantaloni salopetă cu pieptar,
pantaloni salopetă pentru sugari și copii mici,
pantaloni scurți, pantaloni scurți (articole de
îmbrăcăminte), pantaloni scurți cu bretele pentru
ciclism, pantaloni scurți de golf, pantaloni
scurți de protecție, pantaloni scurti de tip
capri, pantaloni scurți din material plușat,
pantaloni scurți matlasați de uz sportiv, pantaloni
scurți pentru box, pantaloni scurți pentru
gravide, pantaloni scurți pentru rugby, pantaloni
scurți pentru sport, pantaloni scurți pentru
surfing, pantaloni scurți pentru tenis, pantaloni
sport, pantaloni sport care absorb umezeala,
pantaloni sportivi, pantaloni stil călărie, papuci
de casă, papuci de casă din plastic, papuci
de unică folosință, papuci din piele, pardesie
din molton, pardesie din piele, pardesie
scurte, pardesiuri, părți de îmbrăcăminte,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului, pâslari (cizme din fetru), pături cu
mâneci, pelerine, pelerine damă, pelerine de
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damă, pelerine impermeabile, pelerine pentru
coafor, pelerine utilizate pentru șamponare,
pernuțe antiderapante pentru sandale cu bareta
între degete, pescar veste de baie, articole
de îmbrăcăminte din piele, pijamale, pijamale
(numai din tricot), pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, costume de plajă, plastroane
de cămăși, plătci de cămașă, podoabe purtate
de preoții catolici pe brațul stâng în timpul
liturghiei, ponchouri, ponchouri de ploaie,
protecție pentru gât, protecții pentru degetele
de la picioare, protecții pentru guler, pufoaice
(articole de îmbrăcăminte), pulover (articole de
îmbrăcăminte), pulovere, pulovere cu glugă,
pulovere cu guler înalt, pulovere cu guler
pe gât, pulovere din molton, pulovere fără
mâneci, pulovere groase, pulovere tip polo, rame
pentru fixarea tălpii de față (pentru încălțăminte),
redingote, replici de echipamente de fotbal,
robă de botez, robe pentru cor, robe (robe
tradiționale), rochii de gală pentru femei, rochii
de mireasă, rochii de plajă, rochii de tenis,
rochii din imitație de piele, rochii din piei, rochii
din piele, rochii lungi de seară, rochii pentru
domnișoare de onoare, rochii pentru femei, rochii
pentru gravide, rochii pentru sugari și copii mici,
rochii și cămăși de damă pentru plajă, saboți,
saboți din lemn în stil japonez (geta), saboți
înalți de ploaie (ashida), saboți (încălțăminte),
saboți joși din lemn (hiyori-geta), saboți joși
din lemn (koma-geta), saboți și sandale în
stil japonez, saci îmblăniți pentru picioare,
neîncălziți electric, sacouri de gală, sacouri
sport, salopetă de copii, salopete, salopete
de lucru, salopete de schi, salopete pentru
asistente medicale, salopete pentru vânătoare,
salopete scurte, salopete scurte (articole de
îmbrăcăminte), salopete umplute cu puf, șaluri,
șaluri de ocazie, șaluri de pus pe cap, șaluri
din pene, șaluri (numai din tricot), șaluri pentru
umeri, șaluri și eșarfe, șaluri și eșarfe de cap,
șalvari, sandale, sandale bărbătești, sandale cu
șiret între degete, sandale în stil japonez de
piele, sandale de damă, sandale în stil japonez
de fetru, sandale în stil japonez (zori), sandale
japoneze cu banda peste degete (asaura-
zori), sandale pentru bebeluși, sandale pentru
pedichiură, sandale tip sabot, sarafane, sarafane
(rochii), sariuri, saronguri, saronguri pentru
plajă, scutece, scutece tip chilot (îmbrăcăminte),
șemizete, șepci (articole de îmbrăcăminte),
sepci cu cozoroc, șepci de baseball, șepci
pentru golf, șepci și căciuli pentru sport, șepci
sportive, seturi de bluză și jachetă, seturi de
maiouri și șorturi (articole vestimentare), sfite
preoțești, short bărbătesc de baie, șlapi, slipuri
(chiloți de baie), slipuri de baie, smochinguri,

sneakers, șorturi, șorturi de baie, șorțuri de
plastic, şorţuri de unică folosinţă, șorțuri din
hârtie, șorturi femeiești sub formă de lenjerie
intimă, șorțuri (îmbrăcăminte), șorturi pentru
fotbal american, șorturi pentru sport, șorțuri
tip vestă, șosete, șosete antiderapante, șosete
antiperspirante, șosete care absorb transpirația,
șosete cu călcâi întărit, șosete cu deget, șosete
cu talpă, șosete de lână, șosete fără talpă,
șosete impermeabile, jartiere pentru șosete
bărbătești, șosete joase pentru încălțăminte,
șosete până la glezne, șosete pentru bărbați,
șosete pentru sport, șosete pentru sugari
și copii mici, șosete pentru tenis, șosete
pentru yoga, șosete peste genunchi, șosete și
ciorapi, șosete termice, șoșoni, suspensoare
(lenjerie de corp), sutane, sutiene aderente,
sutiene fără bretele (articole de îmbrăcăminte),
sutiene și brasiere, taioare, taioare-pantalon,
talonete pentru ciorapi, ținută stil casual, ținute
de seară, togi, topuri (articole vestimentare),
topuri (cămăși fără mâneci), topuri croșetate,
topuri cu spatele gol, topuri din fleece, topuri
pentru jogging, trenciuri, trening (pantaloni de),
treninguri de nailon și bumbac, treninguri (pentru
sport), tricotaje, tricoturi (îmbrăcăminte), tricouri,
tricouri cu mânecă scurtă, tricouri de fotbal,
tricouri de tenis, tricouri din pichet, tricouri
imprimate, tricouri pentru fotbal, tricouri pentru
fotbal american, tricouri pentru rugby, tricouri
pentru yoga, tricouri polo, tricouri sportive fără
mâneci, tricouri tip polo, trusouri (articole de
îmbrăcăminte), tunici, turbane, tutuuri, uniforme,
uniforme albe pentru bucătari, uniforme de judo,
uniforme de karate, uniforme de lucru, uniforme
pentru arbitri, uniforme pentru arte marțiale,
uniforme pentru asistente, uniforme pentru
baseball, uniforme profesionale, uniforme pentru
sporturi de contact, uniforme școlare, văluri
(îmbrăcăminte), veste, veste cu umplutură de
puf, veste de antrenament, veste de departajare,
veste de pescar, veste de piele, veste de
vânătoare, veste din fleece, veste matlasate,
veste pentru camuflaj, veste pentru soccer, veste
rezistente la vânt, veste termice, viziere (articole
de îmbrăcăminte), viziere de soare (articole care
servesc la acoperirea capului), viziere (șepci),
voalete.
35. Administrarea afacerilor comerciale,
administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
administrarea afacerilor unui site online interactiv
care permite utilizatorilor să comande, să
achiziționeze și să schimbe produse, pe un
site online, furnizate, de asemenea, prin
intermediul unui site web interactiv, al unei
platforme de servicii online și al unei aplicații
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software, administrare în materie de activități de
marketing, asistență în conducerea afacerilor,
asistență în marketing, asistență și consultații
în legătuă cu organizarea și managementul
afacerilor, consultanță în afaceri, consultanță
în domeniul managementului afacerilor și
al marketingului, consultanță în planificarea
afacerilor, cordonare, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, marketing de produse, marketing
digital, marketing direct, marketing promoțional,
organizare de demonstrații în scopuri de afaceri,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, organizare de lansări de produse,
organizare de programe de fidelizare a
clienților în scopuri comerciale, promoționale sau
publicitare, organizare de târguri comerciale și
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare și coordonare de evenimente de
marketing, organizarea și desfășurarea de
prezentări de produse, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, prezentări
de produse și servicii de afișare a produselor,
promovarea vânzărilor, publicitate de tip pay-
per-click (ppc), publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse, publicitate
online printr-o rețea informatizată de comunicații,
publicitate și marketing, publicitate și reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului, poștei,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, servicii de
comenzi online, servicii de expunere comercială
de mărfuri, servicii de agenţii de import și
export, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
în magazine specializate, la standuri, în colțuri
specializate, prin intermediul unui site web, al
unei aplicații mobile sau al oricărei alte forme de
mijloace de comunicare electronică a produselor
enumerate in clasele 14, 24, 25, regruparea
în beneficiul tertilor, a produselor solicitate in
clasele 14, 24, 25 (cu execptia transportului
acestora), permițând clienților să le vadă şi să
le achiziţioneze cît mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine, prin
mijloace electronice, prin intermediul site-urilor
web sau al emisiunilor de teleshopping, servicii
de comerţ în spatiu fizic, online, cu amănuntul
sau cu ridicata a propriilor produse.

───────

(210) M 2022 02656
(151) 13/04/2022
(732) HOLCIM AG, STR.

GRAFENAUWEG 10, ZUG, 6300,
ELVEȚIA

(740) SC CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU, NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Holcim RoadMax
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie
și știință, produse chimice pentru utilizare în
agricultură, horticultură și silvicultură, săruri de
calciu.

───────

(210) M 2022 02659
(151) 13/04/2022
(732) HOLCIM AG, GRAFENAUWEG 10,

ZUG, 6300, ELVEȚIA
(740) SC CABINET M. OPROIU SRL, STR.

POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Holcim CretoMax
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie
și știință, produse chimice pentru utilizare în
agricultură, horticultură și silvicultură, săruri de
calciu.

───────
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(210) M 2022 02661
(151) 13/04/2022
(732) PETER JOHN BREWERY SRL,

STR. NICOLAE IORGA NR. 37,
BL. G2, SC. 1, AP. 11, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, ȘOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021608,
ROMANIA

(540)

PETER JOHN BREWERY

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 27.05.01; 27.05.17; 01.01.04;
05.03.11

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

32. Bere, bere amestecată cu băuturi
nealcoolice (shandy), bere blondă, bere bock,
bere brună, bere cu aromă de cafea, bere
cu conținut caloric scăzut, bere de grâu, bere
din extract de rădăcini, bere fără alcool, bere
fără gluten, bere îmbogățită cu minerale, must
de bere, bere neagră (cu malț prăjit), bere
neagră englezească (porter), bere saison, bere
și bere fără alcool, bere și produse de bere,
beri aromatizate, beri artizanale, extracte de
hamei pentru prepararea unor băuturi, extracte
din hamei pentru fabricarea berii, înlocuitor de
bere, ipa (bere blondă indiană), bere din malț,
must de malț.

───────

(210) M 2022 02662
(151) 13/04/2022
(732) SC SEMAR AGRO SRL, STR.

TEILOR NR. 12A, JUD. DOLJ,
BĂILEȘTI, DOLJ, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
ȚEPES VODĂ NR. 130, ET. 1, AP. C1,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

semar

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.11; 05.03.15; 29.01.12

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou, servicii
publicitare, de marketing și promoționale,
organizare de târguri și expoziții cu scop
comercial sau publicitar, strângerea la un loc, în
folosul terţilor, a unei game variate de flori, plante
si seminte, animale de companie si hrana pentru
acestea, cu excepţia transportului acestora,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, al punctelor de vânzare
cu ridicata, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping.

───────

(591) Culori revendicate: verde, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 02663
(151) 13/04/2022
(732) PROFI ROM FOOD S.R.L., CALEA

SEVER BOCU NR. 31, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BLOC
14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011146,
ROMANIA

(540)

Happy friends It's easy!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.02

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

31. Hrană și băuturi pentru animale.
───────

(210) M 2022 02665
(151) 14/04/2022
(732) LATINO MAXI SRL, ŞOS.

COLENTINA NR. 81, BL. 84/I, SC.
1, ET.1, AP. 3, CAMERA NR. 4,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021165,
ROMANIA

(540)

Jolly JELLY LAND

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.12

clase:
29. Fructe și legume conservate, uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi.

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, oferirea
de informații comerciale și consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
demonstrații cu produse, organizarea de târguri
comerciale, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la băuturi din fructe, sucuri de fructe,
siropuri de fructe.

───────

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
             631C), negru (Pantone Black C), alb

(591) Culori revendicate: galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 02667
(151) 14/04/2022
(732) CENTRUL DE PROIECTE

(540)

Târgul de Meserii pentru
Învățământul Dual - Fii

Meseriaș! Îndrăgostește-
te de meseria ta!

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

35. Publicitate, inchirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, producţia de clipuri
publicitare, servicii de planificare a programărilor
(funcţii de birou), servicii de reamintire a
programărilor (funcţii de birou), postarea de
afişe publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), oferirea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, marketing, servicii de relaţii
media, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri, în scop
publicitar sau comercial, publicitate exterioară,
promovarea bunurilor şi serviciilor prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, relaţii
publice, publicarea de texte publicitare,
inchirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, căutarea de sponsorizări, marketing
cu public ţintă, publicitate prin televiziune,
actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, scrierea de texte
publicitare.
38. Furnizarea accesului la bazele de date,
comunicaţii prin telefon, comunicaţii prin
telefoanele celulare, comunicaţii prin terminalele
de calculator, comunicaţii prin reţelele de

fibră optică, servicii de baze de date
electronice publice (servicii de telecomunicaţii),
trimiterea de mesaje, inchirierea aparatelor de
trimitere a mesajelor, închirierea de modemuri,
servicii de agenţie de presă, furnizarea de
forumuri online, difuzarea prin intermediul
radioului, comunicaţii radio, transmiterea
prin satelit, servicii de telefonie, difuzarea
prin intermediul televizorului, transmiterea
e-mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fişierelor digitale, transmisia video
la cerere, servicii de videoconferinţă, servicii de
poştă vocală, transmisia fără fir (wireless).
41. Academii (educaţie), educaţie de tip
şcoală cu internat, rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de caligrafie, spectacole
cinematografice / spectacole de cinema,
închirierea de aparate cinematografice, servicii
de club (divertisment sau educaţie), antrenare
(instruire), organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuție de
filme, transfer de know-how (instruire), servicii
educaționale furnizate de asistenți pentru
nevoi speciale, pregătire în judo, examinare
pedagogică pentru utilizatori în vederea calificării
ca piloți de drone, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, sevicii de ditare video
pentru evenimente, regizarea de filme, alta
decât filmele publicitare, servicii de discotecă
(divertisment), dublări, furnizarea de informaţii
în domeniul educaţie, examinări referitoare la
educaţie, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, producţii de film, altele decât
filmele publicitare, servicii de jocuri furnizate
online de la o reţea computerizată, închirierea
echipamentului pentru jocuri, efectuarea de
excursii cu ghid, servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, inchirierea
de acvarii interioare, interpretariat lingvistic,
servicii de împrumut ale bibliotecii, închirierea
de aparate de iluminat pentru scenele de teatru
sau studiourile de televiziune, microfilmare,
servicii de bibliotecă mobile, servicii de model
pentru artişti, închirierea de filme, servicii
de studiouri de film, furnizarea de facilităţi
pentru muzee (prezentări, expoziţii), servicii
de compoziţie muzicală, producţia de muzică,
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea

EDUCATIONALE SI SPORTIVE
BUCURESTI - PROEDUS, 
B-DUL DECEBAL NR.11, 
BL.S14,SECTOR 3, 
BUCUREȘTI,ROMANIA
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de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de competiţii
sportive, planificarea de petreceri (divertisment),
fotografie, educaţie fizică, instruire practică
(demonstraţii), prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestaţiilor live, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, închirierea
aparatelor de radio şi televizoarelor, producţia
de programe radio şi de televiziune, servicii de
studiouri de înregistrare, furnizarea facilităţilor
de recreere, furnizarea de informaţii cu
privire la activităţile recreaţionale, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment
sau culturale, furnizarea clasamentelor folosite
în scopuri de publicitate sau culturale,
nchirierea simulatoarelor de antrenament,
servicii de evaluare a stării fizice pentru
antrenamente, pictură pe faţă, scrierea de
scenarii de film, scenarii, altele decât
cele publicitare, organizarea şi susţinerea
de seminarii, inchirierea de decoruri pentru
spectacole, producţia de spectacole, nchirierea
de înregistrări sonore, închirierea de echipament
sportiv, cu excepţia vehiculelor, inchirierea
de terenuri de sport, inchirierea de decoruri
pentru scenă, organizarea şi susţinerea
de simpozioane, predare/servicii educaţionale/
servicii de instruire, divertisment de televiziune,
inchirierea terenurilor de tenis, producţii de
teatru, închirierea de jucării, servicii de instruire
cu ajutorul simulatoarelor, traducere, inchirierea
aparatelor de înregistrare video, inchirierea
casetelor video, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), organizarea şi
susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât cele publicitare, organizarea
și susținerea de târguri de educație, instruire,
orientare în cariera, educatie, formare.

───────

(210) M 2022 02668
(151) 14/04/2022
(732) HM BUSINESS GROUP SRL,

STR. TRIUMFULUI NR. 21A1,
JUD. BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
L.PATRASCANU NR. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

affordHire Atitudinea
creează atitudini

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 01.01.02; 29.01.04;
29.01.06

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
compilare de reclame pentru pagini web
pe internet, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
compilare de anunțuri publicitare pentru a fi
utilizate ca pagini web, promovare, publicitate
și marketing pentru pagini web online,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web, compilare de anunțuri publicitare
pentru a fi utilizate ca pagini web pe internet,
furnizarea de spațiu pe pagini web pentru
promovare de produse și servicii, furnizare
de spațiu pe pagini web pentru promovarea
de produse și servicii, recrutare de personal,
servicii de recrutare, recrutare de personal
executiv, recrutare de personal permanent,
recrutare (casting) de actori, recrutare de
operatori politici, recrutare de voluntari politici,
servicii de consultanță în recrutare, plasare și
recrutare de personal, recrutare de personal
tehnic temporar, publicitate pentru recrutare de
personal, recrutare de personal de zbor, agenții
de recrutare a manechinelor, consultanță privind
recrutarea de personal, servicii profesionale de
recrutare a personalului, servicii de recrutare

(591) Culori revendicate: albastru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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a personalului de conducere, administrarea
resurselor umane și servicii de recrutare,
recrutare de personal la sol pentru aeroporturi,
organizare și coordonare de târguri de
recrutare, recrutare de personal pentru domeniul
informatic, recrutare de personal pentru
asistență administrativă, recrutare de personal
pe perioadă determinată, recrutare de personal
pentru linii aeriene, casting (recrutare) de
artiști de spectacol, servicii publicitare privind
recrutarea de personal, furnizare de informații
privind recrutarea personalului, consilierea
managementului privind recrutarea de personal,
consultanță în materie de recrutare a angajaților,
recrutare și plasare a forței de muncă, servicii
de intermediere de recrutare de personal, servicii
de recrutare a personalului și agenții de ocupare
a forței de muncă, furnizare de informații în
materie de recrutare printr-o rețea informatică
globală, servicii de recrutare de personal în
domeniul vânzărilor și al marketingului, servicii
de consultanță și consiliere referitoare la
recrutarea de personal, servicii de recrutare
și plasare a forței de muncă, consiliere pe
probleme de recrutare în domeniul serviciilor
financiare, servicii de recrutare pentru personal
de asistență la birou, furnizare de consiliere
cu privire la recrutare de absolvenți, furnizare
de informații privind recrutarea forței de
muncă, recrutare de personal de conducere
de nivel superior, servicii de intervievare
(pentru recrutarea de personal), asistență
privind recrutarea și plasarea de personal,
servicii de consultanță privind recrutarea de
personal, asistență în afaceri, asistență în
management pentru firme comerciale, asistență
în domeniul administrării și planificării afacerilor,
asistență în materie de management privind
afacerile, asistență în materie de management,
audit comercial, audit financiar, audit
contabil, contabilitate, contabilitate managerială,
contabilitate administrativă, contabilitate
computerizată, contabilitate informatizată,
contabilitate analitică, contabilitate de
gestiune, contabilitate pentru terți, consultanță
(contabilitate) fiscală, consultanță fiscală
(contabilitate), consiliere (contabilitate) fiscală,
planificarea obligațiilor fiscale (contabilitate),
servicii de contabilitate computerizată, evidență
contabilă și contabilitate, contabilitate, în special
evidență contabilă consultanţă cu privire la
contabilitate, consultanță și informații privind
contabilitatea, servicii de contabilitate și evidență
contabilă, servicii de consultanță în contabilitatea
comercială, pregătirea evaluării computerizate
în vedera impozitării (contabilitate), furnizare de
informații în materie de contabilitate, servicii

de contabilitate privind conturi de creanțe,
servicii de contabilitate pentru fuziuni și
achiziții, consiliere în domeniul afacerilor cu
privire la contabilitate, servicii de contabilitate
privind costurile în întreprinderi agricole, servicii
de consiliere referitoare la declarațiile de
venit (contabilitate), servicii de consultanță și
informare cu privire la contabilitate, urmărirea
și monitorizarea consumului de energie pentru
terți pentru contabilitate și audit, urmărirea și
monitorizarea fluctuațiilor prețurilor la benzină
pentru terți pentru contabilitate și audit,
managementul resurselor umane, consultanță în
domeniul resurse umane, consultanță în resurse
umane pentru întreprinderi, întocmirea statelor
de salarii, servicii de prelucrare de date în
domeniul întocmirii statelor de salarii, servicii
de consultanță comercială privind stabilirea
salariilor și a schemei personalului, servicii
de consultanță comercială privind stabilirea
salariilor și a schemei personalului prin
evaluarea posturilor, servicii de consultanță
comercială privind stabilirea salariilor și a
schemei personalului prin evaluarea posturilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2022 02669
(151) 14/04/2022
(732) CAMBIA HOME S.R.L., STR.

ZAHARIA STANCU NR. 8, SPAȚIUL
COMERCIAL 2, BL. 4, PARTER,
JUD. BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

Cambia HOME

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.02; 26.11.08

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

24. Țesături și produse textile, cuverturi de pat
și de masă.
35. Publicitate și marketing, servicii de cosiliere
în afaceri prvind francizele, administrarea
afacerii, lucrări de birou, servicii de comerț online
și offline cu produsele din clasa 24, respectiv
țesături și produse textile, cuverturi de pat și de
masă.

───────

(210) M 2022 02671
(151) 14/04/2022
(732) REAL INVEST SRL, STR. IERNII

NR. 1, ET 1, JUD. BACĂU, BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
L.PĂTRĂȘCANU NR. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

AKTIVTHERM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.
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.

───────
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(210) M 2022 02677
(151) 14/04/2022
(732) CLUB SPORTIV MINAUR BAIA

MARE, BD. UIRII, NR. 14A, JUDEȚ
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430272, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

MINAUR

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

───────

(210) M 2022 02678
(151) 14/04/2022
(732) CAR AND LEASE BROKER

S.R.L., STR. LIVENI NR. 22,
AP. 3, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL ROS VIOREL,
BD. MIRCEA VODĂ, NR. 35, BL. M27,
SC. A, ET. 6, AP.16-18, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BROKER AUTO DEALER
AUTO MULTIBRAND

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.24;
29.01.01; 29.01.06; 29.01.08

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

(591) Culori revendicate: negru
(HEX#000000), roșu (HEX#ea081f), gri
(HEX#7f7f7f)

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vehicule, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu vehicule, brokeraj auto, brokeraj
de vehicule, brokeraj cu liste pe bază de
nume și adrese, consultanță în domeniul
achizițiilor comerciale cu privire la autoturisme
si autoutilitare, consultanță privind promovarea
vânzărilor în legătură cu autoturisme și
autoutilitare, servicii administrative de birou
(pentru terți) în legătură cu autoturisme și
autoutilitare, servicii administrative privind
vămuirea, servicii de agentii de import-export,
servicii de prelucrare de date în domeniul
transporturilor, servicii de evaluare comparativă,
servicii de înmatriculare a automobilelor,
înmatriculare de vehicule și transfer de titluri
de proprietate, managementul afacerilor în
sectorul transport și livrări, managementul
afacerilor cu flote de transport (pentru terți)
managementul afacerilor cu parcuri auto (pentru
terți), managementul afacerilor în sectorul
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transport și livrări, furnizarea de informații
despre afaceri prin intermediul unui site
web, furnizare de documente de transport
pentru terți (servicii administrative), furnizare
de consiliere cu privire la metode și tehnici
de vânzare, furnizare de informații cu privire
la vânzări comerciale, furnizare de informații
prin internet privind vânzarea de automobile,
informații despre metode de vânzare, mediere
comercială în ceea ce privește cumpărarea
și vânzarea de automobile, demonstrații de
vehicule, în special de automobile, coordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare
în legătură cu autoturisme și autoutilitare,
organizare de expoziții și evenimente în scopuri
comerciale și publicitare, organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și de promovare, organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de târguri comerciale și
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
difuzare de anunțuri, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
difuzare de materiale de reclamă, de marketing
și publicitare, publicitate prin internet pentru
vânzare de automobile, servicii de publicitate
privind automobilele, servicii de publicitate
privind vânzarea de vehicule motorizate, servicii
de publicitate privind industria automobilelor,
servicii de publicitate și promovare, precum
și servicii de consultanță aferente în legătură
cu autoturisme și autoutilitare, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru automobile, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la piese pentru
automobile, vânzare prin licitație a vehiculelor.
36. Facilități de leasing și de credit pentru
vehicule, constituirea de garanții, acordare de
finanțare pentru achiziționare de automobile,
acordare de finanțare pentru leasing în
legătură cu autoturisme și autoutilitare, acordare
de finanțare pentru leasing, servicii de
asigurare a garanției, credite garantate pentru
finanțarea închirierii pe bază de contract
a autovehiculelor, credite garantate pentru
finanțarea contractelor de credit în rate
pentru autovehicule, credite garantate pentru
finanțarea garantării autovehiculelor, finanțări
pentru achiziționarea de vehicule, finanțare
pentru leasing de vehicule cu opțiune de
cumpărare, finanțare privind autovehiculele,
furnizare de garanții pentru vehicule, garanții
(extinse) pentru mașini, servicii ale agențiilor
de brokeraj, servicii ale caselor de brokeraj,
servicii de asigurare a autovehiculelor, servicii

de asigurare referitoare la defecțiuni mecanice,
consultanță de credit, consultanță în domeniul
asigurărilor, consultanță financiară și consultanță
în domeniul asigurărilor, servicii financiare
privind leasingul de autoturisme și autoutilitare,
servicii de brokeraj pentru cumpărare în rate în
legătură cu autoturisme și autoutilitare, servicii
de garanții de vehicule, servicii de garanții pentru
autovehicule terestre, servicii de intermediere
de credite auto, servicii financiare referitoare la
comercializarea vehiculelor, servicii de împrumut
pentru comercianți în scopul finanțării flotei auto,
servicii financiare de curtaj vamal, ifurnizarea
de nformații financiare furnizate prin mijloace
electronice, furnizarea de informații financiare la
cerere și în timp real, organizare de plăți pentru
taxele vamale, servicii de consultanță privind
investițiile în produse, consultanță financiară
privind împrumuturile.
37. Asistență în caz de pană de vehicule
(reparare), servicii oferite de stații service pentru
repararea vehiculelor, servicii oferite de stații
service pentru întreținerea vehiculelor, servicii
de service pentru repararea vehiculelor, reparații
de automobile, reparații de mașini, reparații și
întreținere de automobile, servicii de consiliere
cu privire la reparare autovehiculelor, furnizare
de informații privind repararea sau întreținerea
de autoturisme și autoutilitare, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea de
automobile, consultanță cu privire la repararea
de vehicule, servicii de diagnostic de întreținere
pentru autovehicule.
39. Depozitare de piese pentru autovehicule,
depozitare de sisteme mecanice de parcare,
depozitare de vehicule, parcare și depozitare
vehicule,ancorare, servicii de închirieri de
automobile, servicii de închiriere în legătură cu
vehicule, transporturi și depozitare închiriere de
autovehicule, închirieri de automobile, închirieri
de transportatoare de mașini, închirieri de
automobile în sistem leasing, închirieri de
vehicule de transport, închiriere de sisteme
mecanice de parcare, închiriere de platforme
de ridicare cu autopropulsie folosite în scopuri
de transport, servicii de consultanță în domeniul
transportului, consultanță profesională privind
transportul, servicii de informare referitoare la
metode de transport, transport de sisteme de
macarale, organizarea serviciilor de transport,
servicii de organizare a transportului, servicii
de manipulare a mărfii de import și export,
logistică de transport, furnizarea de date cu
privire la metodele de transport, furnizare de
informații despre închirierea de sisteme de
parcare mecanice, punere la dispoziție de spații
de parcare pentru mașini.
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───────

(210) M 2022 02681
(151) 14/04/2022
(732) ASOCIATIA PAX NR. 21

TIMISOARA, STR. MATASARILOR,
NR. 16, JUDEȚ TIMIȘ, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI, NR. 33, ET.1, AP.7, JUDEȚ
TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

I.G.M.A.A.U. MAREA
LOJA NATIONALA DIN
ROMANIA MASONERIA
UNIVERSALA R.L PAX
NR.21 OR TIMISOARA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 01.03.01;
01.07.06; 01.05.01; 07.11.20; 07.05.01;
03.07.11; 21.01.11; 29.01.02; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08

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

42. Testarea (inspecție) autovehiculelor pentru
verificarea stării adecvate pentru circulația pe
drumuri publice, servicii de testare de control
al calității pentru autoturisme și autoutilitare,
diagnoza problemelor la autoturisme și
autoutilitare, detectare a defecțiunilor tehnice
sub formă de diagnoză a problemelor la
autoturisme și autoutilitare, monitorizarea stării
autoturismelor și autoutilitarelor, servicii de
consultanță în materie de inginerie în legătură cu
autoturisme și autoutilitare, servicii de inginerie
referitoare la diagnosticarea tehnică în legătură
cu autoturisme și autoutilitare.
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Organizare de activități de recreere în
grup, organizarea de cursuri de exerciții în
grup, organizare și coordonare de seminarii
în grupuri restrânse, organizare și coordonare
de grupuri de discuții educative, nu online,
reprezentații în direct susținute de grupuri
muzicale, servicii de divertisment furnizate de
grupuri muzicale vocale, informare în legătură
cu activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, activități culturale,
activități sportive și de recreere, activități
sportive și culturale, administrare (organizare)
de servicii de divertisment, administrarea
serviciilor educaționale, servicii de cluburi de
fani(divertisment), servicii oferite de cluburi
sociale pentru divertisment, servicii educative
oferite de cluburi, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, instruire referitoare la conveniențe
sociale, scriere de discursuri, altele decât cele
pentru scopuri publicitare, furnizare de evaluări
ale utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, organizare de festivități în scopuri
culturale, organizarea de spectacole în scopuri
culturale, organizare de prezentări în scopuri
recreative, organizare de evenimente în scopuri
culturale, organizarea de demonstrații în scopuri
recreative, desfășurare de ceremonii în scopuri
de divertisment, organizare de congrese și de
conferințe în scopuri culturale și educative,
organizare și pregătire de expoziții în scopuri
de divertisment, antrenament și coaching în
dezbateri politice, cursuri de pregătire pe teme
filozofice, asistență profesională individualizată
(coaching), organizare de cluburi de fani
(divertisment).
45. Consultanță în legătură cu respectarea
protecției datelor, organizarea de cluburi pentru
întâlniri cu scop social, servicii de lobby,
nu în scopuri comerciale, consiliere politică,
consultanță politică, organizarea reuniunilor
politice, servicii politice si anume: servicii
de reprezentare juridică, cercetări juridice,
organizarea de reuniuni politice cu scop social,
de protecție, de mediere, cluburi de întâlniri.

───────

(210) M 2022 02684
(151) 14/04/2022
(732) LACAFEI SPECIALTY COFFEE

S.R.L., STR. ROVINE NR. 7, JUD.
SIBIU, SIBIU, 550269, SIBIU,
ROMANIA

(540)

LACAFEI specialty coffee

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.02

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

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

───────
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(210) M 2022 02686
(151) 14/04/2022
(732) FOOD-NELIMITAT SRL, COMUNA

IPOTEȘTI, NR 672-A4, JUDEȚ
SUCEAVA, SAT IPOTESTI,
SUCEAVA, ROMANIA

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

(540)

NEVADA more than a
burger house EST. 2017

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 08.01.01;
05.09.03; 11.03.02; 26.01.03; 29.01.01;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.07

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, servicii de agentii de
import-export, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii, actualizarea informațiilor
publicitare într-o bază de date computerizată,
administrare în materie de activități de
marketing, administrare în materie de metode de
vânzare, administrare în materie de planificare
a afacerilor, administrare și compilare de
baze de date computerizate, administrarea
afacerilor, administrarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, afaceri comerciale,
servicii de comerț si servicii de informare
a consumatorilor, compilare computerizată a

listelor cu clienți, compilare computerizată a
listelor cu comenzi, compilare computerizată
a datelor din gestiunea stocurilor, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, desfășurare de vânzări prin
licitație, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, dezvoltarea afacerilor, difuzare
de informații comerciale, difuzare de informații
de afaceri, difuzare de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare, distribuire
de mostre în scopuri publicitare, distribuirea
de materiale promoționale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, efectuare de cercetări de afaceri,
efectuare de studii de piață, efectuarea de
estimări comerciale, efectuarea de studii de
marketing si studii de productivitate, elaborare
de date statistice comerciale, estimare în afaceri
comerciale, evaluări referitoare la aspecte
comerciale, gestiunea stocurilor, intocmire
de documente comerciale, inventariere de
marfuri, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor, marketing, organizare
de competiții si concursuri, în scopuri
comerciale, organizare de demonstrații în
scopuri de afaceri, organizare de lansări de
produse, organizare, gestionare și monitorizare
a vânzărilor și a programelor promoționale
de stimulare, organizare, gestionare și
monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienți, organizarea afacerilor, organizarea
de publicitate, organizarea si managementul
afacerilor, prezentare de produse, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comerciala, promovarea vanzarilor, publicitate,
publicitate online, publicitate si marketing,
realizare de material publicitar, servicii de
administrare a afacerilor, analiza reacției la
publicitate și cercetare de piață, compilare
de date statistice pentru cercetarea științifică,
consultanță privind cercetarea în afaceri,
analiză comercială, servicii de informare și
cercetare de piață, analiză și cercetare de
piață, servicii de cercetare privind publicitatea,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu, management de restaurant
pentru terți, administrare a afacerilor pentru
restaurante, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul exploatării restaurantelor,
asistență pentru administrarea afacerilor în
domeniul înființării și exploatării restaurantelor,

(591) Culori revendicate: verde inchis, verde
deschis, roz, albastru deschis, rosu,
galben, maro deschis, maro inchis,
crem, alb, negru
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consiliere de afaceri privind francizarea de
restaurante, servicii de consultanță comercială
cu privire la deschiderea de restaurante,
servicii de consultanță comercială cu privire
la administrarea de restaurante, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor care
oferă mâncare la pachet și livrare la domiciliu.
43. Servicii oferite de fast-fooduri, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast food la
pachet, servicii de catering pentru restaurante
fast-food cu autoservire, servicii oferite de
restaurante de delicatese, servicii oferite de
restaurante cu autoservire, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii de
restaurant washoku, servicii de restaurant și
bar, servicii de restaurante de sushi, servicii
de restaurant prestate de hoteluri, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii
de restaurante care servesc tempura, servicii
de restaurante care servesc ramen, servicii
de cluburi cu restaurante private, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servicii de restaurant
care includ servicii de bar cu licență, servicii
oferite de restaurante pentru turiști, servicii de
restaurant cu specific japonez, servicii oferite de
restaurante care servesc udon și soba, servicii
de restaurante cu mâncare specific spaniolă,
rezervări la restaurant, servicii de rezervări
la restaurant, rezervări pentru restaurante și
mese, furnizarea de recenzii despre restaurante,
servicii de informare privind restaurantele,
furnizarea de informații cu privire la restaurante,
furnizare de recenzii de restaurante și baruri,
servicii prestate de o agenție pentru rezervări de
restaurante, servicii de agenție de voiaj pentru
rezervarea de locuri la restaurante.

───────

(210) M 2022 02687
(151) 14/04/2022
(732) IURIE TIMOFTE, BD

INDEPENDENTEI, NR. 17, BL.
B1-5, SC. B2, AP. 7, JUDEȚ IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

NASTELLE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire
şi alte substanţe de spălare, preparate de
curăţare, lustruire, degresare şi abrazive,
preparate sanitare care reprezintă articolele de
toaletă, ţesuturi impregnate cu loţiuni cosmetice,
deodorante de uz uman sau veterinar, preparate
pentru parfumarea camerei, autocolante pentru
unghii, ceară de lustruire, hârtie abrazivă, hârtie
abrazivă, abrazivi, adezivi pentru fixarea părului
fals, adezivi pentru fixarea genelor false, adezivi
pentru scopuri cosmetice, loţiuni după ras,
odorizante, odorizant difuzor, ulei de migdale,
săpun de migdale, ulei de migdale pentru
scopuri cosmetice, preparate aloe vera pentru
scopuri cosmetice, pietre de alaun (astringente),
ambră (parfum), amoniac (alcalii volatile)
(detergent)/alcalii volatile (amoniac) (detergent),
săpun antiperspirant, antiperspirante (articole
de toaletă), preparate antistatice pentru
scopuri casnice, aromatice (uleiuri esenţiale),
astringente pentru scopuri cosmetice, esenţă de
badiana, balsamuri, altele decât pentru scopuri
medicale, baze pentru parfumurile de flori, săruri
de baie, nu cele pentru scopuri medicale,
preparate pentru baie, nu cele pentru scopuri
medicale, coloranţi pentru barbă, măşti de
înfrumuseţare, ulei de bergamot, săruri de albire,
sodă de albire, preparate de albire (decoloranţi)
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pentru scopuri cosmetice, preparate de albire
(decoloranţi) pentru scopuri casnice, spray-
uri pentru împrospătarea respiraţiei, benzi
pentru împrospătarea respiraţiei, preparate
pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena
personală, şerveţele pentru bebeluşi impregnate
cu preparate de curăţare, basma (nuanţator
cosmetic), plasturi cu gel pentru ochi utilizati
in scopuri cosmetice, sclipici de unghii, arome
pentru prăjituri (uleiuri esenţiale), calupuri
de săpun de toaletă/calupuri de săpun,
aer comprimat presurizat pentru curăţare
şi desprăfuire, carburi metalice (abrazive),
preparate chimice de curăţare pentru scopuri
casnice, cretă de curăţare, preparate de
curăţare, preparate pentru curăţarea protezelor
dentare, substanţe de curăţat pentru igiena
personală, nemedicinale, lapte demachiant
pentru îngrijire, bucăţi de pânză impregnate cu
detergent pentru curăţare, ceară de cizmărie,
preparate din colagen pentru scopuri cosmetice,
coloranţi pentru toaletă, produse chimice pentru
intensificarea culorii pentru scopuri casnice
(rufe spălate), preparate pentru îndepărtarea
culorii, corindon (abraziv), preparate cosmetice
pentru băi, preparate cosmetice pentru gene,
truse cosmetice, creioane cosmetice, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, coloranţi cosmetici, preparate cosmetice
pentru slăbit, cosmetice pentru animale,
cosmetice, cosmetice pentru copii, beţişoare
din bumbac pentru scopuri cosmetice, vată
din bumbac pentru scopuri cosmetice, creme
pentru articolele din piele/ceruri pentru articolele
din piele, abţibilduri decorative pentru scopuri
cosmetice, degresanţi, alţii decât cei utilizaţi
în procese de fabricare, geluri de albire a
denţilor, paste de dinţi, produse pentru lustruirea
dinţilor, săpun deodorant, deodorante de uz
uman sau veterinar, deodorante pentru animale
de companie, preparate depilatoare/depilatoare,
ceară depilatoare, produse de decalcifiere
pentru scopuri casnice, detergenţi, alţii decât cu
utilizare în procesele de fabricare şi în scopurile
medicale, diamantină (abrazivă), preparate de
duş pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (articole de toaletă), şampoane
uscate, preparate de curăţare uscată, agenţi
de uscare pentru maşini de spălat vase, apă
de colonie, hârtie cu şmirghel, şmirghel pânză,
şmirghel, uleiuri esenţiale de lemn de cedru,
uleiuri esenţiale de lămâie, uleiuri esenţiale de
citron, esenţe eterice, uleiuri esenţiale/uleiuri
eterice, extracte de flori (parfumuri), produse
pentru spălarea ochilor, nu cele pentru scopuri
medicale, cosmetice pentru sprâncene, creioane
pentru sprâncene, balsam pentru ţesături, gene

false, unghii false, arome pentru băuturi (uleiuri
esenţiale), produse pentru îndepărtarea cerii
de pe pardoseală (preparate de degresare),
ceară pentru pardoseală, arome alimentare
(uleiuri esenţiale), preparate pentru fumigaţie
(parfumuri), apă micelară, vopsea de corp
pentru scopuri cosmetice, vopsea de corp din
latex lichid de uz cosmetic, pastă de dinţi,
dischete din bumbac impregnate cu preparate
demachiante, servețele antitransfer de culoare,
șervețele antistatice pentru uscător, ulei de
gaultheria, geraniol, ţesătură din fibră de sticlă
(ţesătură abrazivă), grăsimi pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru şlefuit/preparate
pentru ascuţit, loţiuni de păr, nuanţatoare de păr/
coloranţi pentru păr, preparate pentru ondularea
părului/preparate de ondulare pentru păr,
fixativ pentru păr, loţiuni pentru păr, preparate
pentru îndreptarea părului, heliotropină, henna
(nuanţator cosmetic), extracte din plante pentru
scopuri cosmetice, peroxid de hidrogen pentru
scopuri cosmetice, tămâie, iononă (parfumerie),
ulei de iasomie, apă de javel/hipoclorit de
potasiu, beţişoare parfumate, preparate pentru
îndepărtarea lacului, albăstreală pentru rufe,
înălbitor de rufe/preparate pentru albirea rufelor,
balsam de rufe, preparate de înmuiere a rufelor/
preparate pentru înmuierea rufelor, produse
pentru spălarea rufelor, apă de lavandă,
ulei de lavandă, preparate pentru albirea
articolelor din piele, cenuşă vulcanică pentru
curăţare, preparate pentru curăţarea tapetului,
sodă cristalizată, pentru curăţare, ceară pentru
pardoselile din parchet, lapte de var cretă,
lichide pentru curăţarea parbrizului, conservanţi
articole din piele (lustruire)/conservanţi pentru
articolele din piele (lustruire), preparate pentru
strălucirea frunzelor plantelor, luciu pentru buze,
etuiuri pentru ruj, rujuri, loţiuni pentru scopuri
cosmetice, preparate pentru machiaj, preparate
pentru îndepărtarea machiajului, machiaj, pudră
pentru machiaj, mascara, geluri pentru masaj,
altele decât cele pentru scopuri medicale,
lumânări de masaj pentru scopuri cosmetice,
esenţă de mentă (ulei esenţial), mentă pentru
parfumerie, ceară pentru mustaţă, apă de
gură, nu cea pentru scopuri medicale, mosc
(parfumerie), 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, soluţii de neutralizare pentru
ondularea permanentă, ceară antiderapantă
pentru pardoseli, lichide antiderapante pentru
pardoseli, ulei de terebentină pentru degresare,
uleiuri pentru scopuri cosmetice, uleiuri
pentru curăţare, uleiuri pentru parfumuri
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şi arome, uleiuri pentru toaletă, preparate
pentru îndepărtarea vopselii, paste pentru
curele de ascuţit briciul, parfumerie, parfumuri,
vaselină rectificată pentru scopuri cosmetice,
preparate fitocosmetice, lustru pentru mobilă
şi pardoseli, praf de lustruit/pastă de lustruit
bijuterii, preparate de lustruire, ceară de
lustruit, creme de lustruit, hârtie de lustruit,
pietre de lustruit, pomezi pentru scopuri
cosmetice, potpuriuri (arome), piatră ponce,
scoarţă de quillaia pentru spălat, ulei de
trandafir, săculeţi pentru parfumarea lenjeriei,
safrol, şmirghel/pânză abrazivă, hârtie abrazivă/
glaspapir, lemn parfumat, apă parfumată, soluţii
de degresare, şampoane, şampoane pentru
animale de companie (preparate nemedicinale
pentru îngrijire), şampoane pentru animale
(preparate nemedicinale pentru îngrijire), pietre
pentru ras (astringenţi), săpun pentru ras,
preparate pentru ras, preparate pentru strălucire
(lustruit), cremă pentru pantofi, ceară pentru
pantofi, cremă de ghete, ceară de cizmarie,
carbid siliconic (abraziv), creme de albit pielea/
creme pentru albirea pielii, pietre pentru netezire,
preparate pentru netezire (apretare cu amidon),
săpun, săpun pentru strălucirea textilelor,
săpun pentru perspiraţia piciorului, soluţii pentru
îndepartarea petelor, amidon pentru rufe/amidon
pentru spălat rufele, preparate pentru bronzare
(produse cosmetice), preparate pentru protecţia
solară, ceară pentru croitorie, pudră de talc,
pentru toaletă, benzi pentru albirea dinţilor,
terpene (uleiuri esenţiale), serveţele impregnate
cu loţiuni cosmetice, serveţele impregnate cu
preparate pentru demachiere, apă de toaletă,
preparate de toaletă, piatră tripoli pentru
lustruire, terebentină pentru degresare, soluţii
vaginale pentru igiena personală sau cu rol
de dezinfectant, preparate pentru îndepărtarea
vernisului.

───────

(210) M 2022 02694
(151) 14/04/2022
(732) HELLO CONSUMER

INTERACTION S.R.L., STR.
EROU IANCU NICOLAE,
NR.103, PARTER, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, 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)

HEYO.club

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

clase:
35. Administrarea resurselor umane și servicii
de recrutare, promovare de produse și servicii
pentru terți.
42. Platformă ca serviciu (paas) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
proiectare și testare de produse noi, testare,
analiză și evaluare a serviciilor terților în vederea
stabilirii însușirilor acestora.

───────

(591) Culori revendicate: galben, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2022 02696
(151) 14/04/2022
(732) SC DINAMO 1948 SA, ȘOS.

ȘTEFAN CEL MARE, NR. 7-9,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DINAMO TV
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, distribuitoare automate si
mecanisme pentru aparate cu preplata, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare, extinctoare.
16. Hârtie, carton si produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artisti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor), materiale de instruire sau
invăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse in alte
clase), caractere tipografice, clişee.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, lucrări de birou., gestiunea
afacerilor comerciale, administrație comercială
38. Telecomunicaţii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, crearea şi dezvoltarea calculatoarelor și
a programelor de calculator, servicii de analiză și
cercetare industrială

───────

(210) M 2022 02697
(151) 14/04/2022
(732) SIBSTIL DOORS SRL, STR.

OŞTIRII NR.6, SC.B, ET.7,
AP.73, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
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)

KULTTÜR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.12; 26.04.04

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor: uși
de interior, uși laminate, uși de furnir, uși de
sticla, uși glisante, uși filomuro, uși de exterior
din aluminiu, uși de exterior din lemn, parchet,
ferestre din pvc, ferestre din pvc și aluminiu,
ferestre din pvc și lemn, rulouri, storuri, obloane,
plase insecte (cu excepţia transportului lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, cu amănuntul
sau cu ridicata, în cadrul unor magazine,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
servicii de agenții de import-export, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail,
oganizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, 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
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şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2022 02700
(151) 14/04/2022
(732) CRISTIAN-IANI SAVA, ALE.

GIURGENI NR. 5, BL. F7, SC. 3,
AP.31, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
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)

ADC AMERICAN
DREAM CARS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.06; 26.11.02

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a automobilelor,
vehicule motorizate, piese de schimb pentru
automobile, accesorii pentru automobile (cu
excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, cu amănuntul sau cu
ridicata, în cadrul unor magazine, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, servicii
de vânzarea de bunuri mobile, automobilem
vehicule, rezultate din activitatea de amanet,
publicitate on-line într-o reţea computerizată,
servicii de agenții de import-export, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru retail,
oganizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, publicitate prin internet pentru
vânzare de automobile, servicii de publicitate

privind vânzarea de vehicule motorizate, servicii
de gestionare comercială de flote de vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vehicule, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, furnizare de informații
prin internet privind vânzarea de automobile.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, servicii de casă
de amanet, acordarea de credite cu primire de
bunuri în gaj, respectiv amanetare prin case de
amanet, servicii de împrumuturi de persoane
fizice cu gaj cu deposedarea (amanet).

───────

(210) M 2022 02704
(151) 14/04/2022
(732) IHAIR MOD SRL, STR.

AJUSTORULUI, NR. 2, AP.
4, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

IHAIR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 29.01.11

clase:
35. Servicii prestate de un magazin de vânzare
cu amănuntul, ridicata pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, servicii de comerţ online
pentru produsele cosmetice.
44. Servicii de saloane de înfrumusețare, servicii
de coafură, servicii de manichiură și de
pedichiură. servicii de tratamente cosmetice
pentru corp, față și păr,servicii de frizerie
pentru bărbați, tratamente cosmetice pentru păr,
tratamente terapeutice pentru față, tratamente
terapeutice pentru corp, tratamente cosmetice
pentru ten, tratamente cosmetice pentru corp,
servicii de tratamente cosmetice pentru față și

(591) Culori revendicate: roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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pentru corp, servicii de tratamente medicale
oferite de un centru spa, servicii de tratamente
cosmetice pentru corp, față și păr, servicii de
tratamente medicale oferite de clinici și spitale,
servicii de tratamente de înfrumusețare,în
special pentru gene, servicii de consultanță
cu privire la tratamentele de înfrumusețare,
spălarea părului cu șampon, servicii de
frumusețe oferite de un centru spa, servicii de
epilare, servicii personale de epilare, servicii de
epilare cu laser, servicii de epilare corporală cu
ceară pentru persoane, servicii de consultanță
cu privire la epilarea corporală, servicii de vopsit
gene, servicii de întors genele, servicii pentru
extensii de gene, servicii de vopsire a genelor,
servicii de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni.

───────

(210) M 2022 02707
(151) 14/04/2022
(732) THIRDEYE CONSULTING,

STR. MARTA BIBESCU, NR. 39,
CONSTRUCTIA C1, BALOTESTI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Dentaprenor

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.06

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative.
41. Organizare de cursuri.

───────

(210) M 2022 02708
(151) 14/04/2022
(732) BIG BANG HUB SRL, STR.

BUJORUL ALB, NR. 49, SECTOR
2, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ASCUTZIT.RO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Mașini pentru ascuțirea lamelor (șlefuire) /
mașini de șlefuit.
8. Pietre pentru șlefuit, instrumente și unelte
pentru jupuirea animalelor, arme de mână,
altele decât armele de foc, oțeluri de ascuțit /
oțeluri pentru cuțite, foarfeci de tuns, lame
de foarfecă, instrumente de ascuțit, ustensile
pentru ascuțirea lamelor, lame pentru rindele,
lame (unelte de mână), cuțite (arme), truse de
bărbierit, foarfeci mecanice (ustensile de mână).
10. Scalpele, aparate și instrumente
chirurgicale, foarfeci pentru chirurgie, cuțite
chirurgicale, aparate și instrumente medicale.
37. Instalarea și repararea aparatelor electrice,
protecție anticorozivă, dezinfectare, ascuțirea
cuțitelor, sterilizarea instrumentelor medicale,
dezinfectarea instrumentelor chirurgicale.

───────

(210) M 2022 02714
(151) 14/04/2022
(732) MIKO MATEI IOAN, STR.

CONSTANŢA NR. 14, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400158,
CLUJ, ROMANIA

(540)

RENDEZ-VOUS CAFE-CINEMA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────
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(210) M 2022 02716
(151) 14/04/2022
(732) AGROFIN MOLDOVA S.R.L.,

STR. MOLDOVEI, NR.32C,
CONSTRUCTIA C1, ET.2, AP.5,
JUDETUL IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

AM www.culturiagricole.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 24.17.02

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

1. Îngrășăminte, îngrășăminte naturale,
săruri (îngrășăminte), îngrășăminte organice,
superfosfați (îngrășăminte), îngrășăminte
artificiale, îngrășăminte sintetice, fosfați
(îngrășăminte), îngrășăminte amestecate,
îngrășăminte multinutritive, îngrășăminte
chimice, îngrășăminte azotate, îngrășăminte
pentru agricultură, îngrășăminte pentru semințe,
îngrășăminte pentru plante, îngrășăminte
pentru grădină, îngrășăminte pentru pământ,
îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte
cu microorganisme adăugate, îngrășăminte
în stare solidă, îngrășăminte sintetice
de fermă, îngrăşăminte biologice non-
chimice, îngrășăminte și gunoi de grajd,
îngrășăminte cu clorură de potasiu, îngrășăminte
conținând azot și magneziu, îngrășăminte cu
sulfat de potasiu, îngrășăminte (soluții) cu
eliberare lentă, îngrășăminte din compuși de

nitrogen, îngrășăminte pe bază fosfați micști,
îngrășăminte pe bază de rumeguș, compost,
gunoi de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte
de grădină cu eliberare controlată, substanțe
nutritive (îngrășăminte) sub formă lichidă folosite
în agricultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte în
horticultură, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
cu dificultate, medii de creștere, îngrășăminte
și produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, îngrășământ foliar,
biofertilizatori cu azot, fertilizante complexe,
biohumus, biofertilizatori, stimulatori de creștere
a plantelor ce conțin microorganisme, stimulatori
de creștere (alții decât cei de uz medical
sau veterinar), preparate fertilizante, fertilizatori
lichizi, fertilizator pentru plante, fertilizanți pentru
pământ, fertilizant pentru pământ și pământ
vegetal, adjuvanți chimici folosiți în agricultură,
produse chimice destinate industriei, științelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii și silviculturii,
preparate biologice pentru utilizare în industrie și
știință.
5. Erbicide, erbicide biologice, erbicide de uz
agricol, fungicide, fungicide biologice, fungicide
de uz agricol, fungicide pentru eliminarea
dăunătorilor, insecticide, insecticide de uz
agricol, acaricide, acaricide de uz agricol,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
9. Aplicații software descacabile, aplicatii
mobile, aplicații software descărcabile, aplicații
software pentru web, aplicații software pentru
telefoane mobile descarcabile, software de
aplicații de calculator, software și aplicații
pentru dispozitive mobile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații mobile descărcabile pentru gestionarea
de informații, aplicații mobile descărcabile
pentru transmiterea de informații, aplicații
mobile descărcabile pentru transmiterea de
date, aplicații mobile descărcabile pentru
gestionarea de date, platforme de software
de calculator inregistrate sau descarcabile,
platforme de software colaborative (software),
platforme de software de calculator pentru rețele
sociale, platforme de software de calculator
înregistrat sau descărcabil, platforme de editare
colaborativă în timp real (rtce) (software),
software pentru integrarea segmentelor de
control, software de calculator pentru integrarea
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aplicațiilor și a bazelor de dat, software, software
educational, softuri educative, aplicație software
pentru servicii de cloud computing, aplicație
software pentru servicii de rețele sociale prin
internet, software de calculator descărcabil
folosit ca interfață de programare a aplicației
(api), software descărcabil sub formă de aplicație
mobilă.
35. Regruparea în avantajul terţilor
a îngrășăminte, îngrășăminte naturale,
săruri (îngrășăminte), îngrășăminte organice,
superfosfați (îngrășăminte), îngrășăminte
artificiale, îngrășăminte sintetice, fosfați
(îngrășăminte), îngrășăminte amestecate,
îngrășăminte multinutritive, îngrășăminte
chimice, îngrășăminte azotate, îngrășăminte
pentru agricultură, îngrășăminte pentru semințe,
îngrășăminte pentru plante, îngrășăminte
pentru grădină, îngrășăminte pentru pământ,
îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte
cu microorganisme adăugate, îngrășăminte
în stare solidă, îngrășăminte sintetice
de fermă, îngrăşăminte biologice non-
chimice, îngrășăminte și gunoi de grajd,
îngrășăminte cu clorură de potasiu, îngrășăminte
conținând azot și magneziu, îngrășăminte cu
sulfat de potasiu, îngrășăminte (soluții) cu
eliberare lentă, îngrășăminte din compuși de
nitrogen, îngrășăminte pe bază fosfați micști,
îngrășăminte pe bază de rumeguș, compost,
gunoi de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte
de grădină cu eliberare controlată, substanțe
nutritive (îngrășăminte) sub formă lichidă folosite
în agricultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte
în horticultură, îngrășăminte foliare pentru
aplicare pe recolte în timpul perioadelor de
creștere cu dificultate, medii de creștere,
îngrășăminte și produse chimice folosite
în agricultură, horticultură și silvicultură,
îngrășământ foliar, biofertilizatori cu azot,
fertilizante complexe, biohumus, biofertilizatori,
stimulatori de creștere a plantelor ce conțin
microorganisme, stimulatori de creștere (alții
decât cei de uz medical sau veterinar),
preparate fertilizante, fertilizante complexe,
fertilizatori lichizi, fertilizator pentru plante,
fertilizanți pentru pământ, fertilizant pentru
pământ și pământ vegetal, adjuvanți chimici
folosiți în agricultură, produse chimice destinate
industriei, științelor, fotografiei, agriculturii,
horticulturii și silviculturii, compost, gunoi

de grajd, îngrășăminte, preparate biologice
pentru utilizare în industrie și știință, erbicide,
erbicide biologice, erbicide de uz agricol,
fungicide, fungicide biologice, fungicide de uz
agricol, fungicide pentru eliminarea dăunătorilor,
insecticide, insecticide de uz agricol, acaricide,
acaricide de uz agricol, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul referitoare
la îngrășăminte, îngrășăminte naturale,
săruri (îngrășăminte), îngrășăminte organice,
superfosfați (îngrășăminte), îngrășăminte
artificiale, îngrășăminte sintetice, fosfați
(îngrășăminte), îngrășăminte amestecate,
îngrășăminte multinutritive, îngrășăminte
chimice, îngrășăminte azotate, îngrășăminte
pentru agricultură , îngrășăminte pentru semințe,
îngrășăminte pentru plante, îngrășăminte
pentru grădină, îngrășăminte pentru pământ,
îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte
cu microorganisme adăugate, îngrășăminte
în stare solidă, îngrășăminte sintetice
de fermă, îngrăşăminte biologice non-
chimice, îngrășăminte și gunoi de grajd,
îngrășăminte cu clorură de potasiu, îngrășăminte
conținând azot și magneziu, îngrășăminte cu
sulfat de potasiu, îngrășăminte (soluții) cu
eliberare lentă, îngrășăminte din compuși de
nitrogen, îngrășăminte pe bază fosfați micști,
îngrășăminte pe bază de rumeguș, compost,
gunoi de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte
de grădină cu eliberare controlată, substanțe
nutritive (îngrășăminte) sub formă lichidă folosite
în agricultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte
în horticultură, îngrășăminte foliare pentru
aplicare pe recolte în timpul perioadelor de
creștere cu dificultate, medii de creștere,
îngrășăminte și produse chimice folosite
în agricultură, horticultură și silvicultură,
îngrășământ foliar, biofertilizatori cu azot,
fertilizante complexe, biohumus, biofertilizatori,
stimulatori de creștere a plantelor ce conțin
microorganisme, stimulatori de creștere (alții
decât cei de uz medical sau veterinar),
preparate fertilizante, fertilizante complexe,
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fertilizatori lichizi, fertilizator pentru plante,
fertilizanți pentru pământ, fertilizant pentru
pământ și pământ vegetal, adjuvanți chimici
folosiți în agricultură, produse chimice destinate
industriei, științelor, fotografiei, agriculturii,
horticulturii și silviculturii, compost, gunoi
de grajd, îngrășăminte, preparate biologice
pentru utilizare în industrie și știință, erbicide,
erbicide biologice, erbicide de uz agricol,
fungicide, fungicide biologice, fungicide de uz
agricol, fungicide pentru eliminarea dăunătorilor,
insecticide, insecticide de uz agricol, acaricide,
acaricide de uz agricol, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul online referitoare
la îngrășăminte, îngrășăminte naturale,
săruri (îngrășăminte), îngrășăminte organice,
superfosfați (îngrășăminte), îngrășăminte
artificiale, îngrășăminte sintetice, fosfați
(îngrășăminte), îngrășăminte amestecate,
îngrășăminte multinutritive, îngrășăminte
chimice, îngrășăminte azotate, îngrășăminte
pentru agricultură, îngrășăminte pentru semințe,
îngrășăminte pentru plante, îngrășăminte
pentru grădină, îngrășăminte pentru pământ,
îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte
cu microorganisme adăugate, îngrășăminte
în stare solidă, îngrășăminte sintetice
de fermă, îngrăşăminte biologice non-
chimice, îngrășăminte și gunoi de grajd,
îngrășăminte cu clorură de potasiu, îngrășăminte
conținând azot și magneziu, îngrășăminte cu
sulfat de potasiu, îngrășăminte (soluții) cu
eliberare lentă, îngrășăminte din compuși de
nitrogen, îngrășăminte pe bază fosfați micști,
îngrășăminte pe bază de rumeguș, compost,
gunoi de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte
de grădină cu eliberare controlată, substanțe
nutritive (îngrășăminte) sub formă lichidă folosite
în agricultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte
în horticultură, îngrășăminte foliare pentru
aplicare pe recolte în timpul perioadelor de
creștere cu dificultate, medii de creștere,
îngrășăminte și produse chimice folosite
în agricultură, horticultură și silvicultură,
îngrășământ foliar, biofertilizatori cu azot,
fertilizante complexe, biohumus, biofertilizatori,
stimulatori de creștere a plantelor ce conțin
microorganisme, stimulatori de creștere (alții
decât cei de uz medical sau veterinar),

preparate fertilizante, fertilizante complexe,
fertilizatori lichizi, fertilizator pentru plante,
fertilizanți pentru pământ, fertilizant pentru
pământ și pământ vegetal, adjuvanți chimici
folosiți în agricultură, produse chimice destinate
industriei, științelor, fotografiei, agriculturii,
horticulturii și silviculturii, compost, gunoi
de grajd, îngrășăminte, preparate biologice
pentru utilizare în industrie și știință, erbicide,
erbicide biologice, erbicide de uz agricol,
fungicide, fungicide biologice, fungicide de uz
agricol, fungicide pentru eliminarea dăunătorilor,
insecticide, insecticide de uz agricol, acaricide,
acaricide de uz agricol, dezinfectante,
produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, ierbicide, furnizarea
de informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la îngrășăminte, îngrășăminte naturale,
săruri (îngrășăminte), îngrășăminte organice,
superfosfați (îngrășăminte), îngrășăminte
artificiale, îngrășăminte sintetice, fosfați
(îngrășăminte), îngrășăminte amestecate,
îngrășăminte multinutritive, îngrășăminte
chimice, îngrășăminte azotate, îngrășăminte
pentru agricultură, îngrășăminte pentru semințe,
îngrășăminte pentru plante, îngrășăminte
pentru grădină, îngrășăminte pentru pământ,
îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte
cu microorganisme adăugate, îngrășăminte
în stare solidă, îngrășăminte sintetice
de fermă, îngrăşăminte biologice non-
chimice, îngrășăminte și gunoi de grajd,
îngrășăminte cu clorură de potasiu, îngrășăminte
conținând azot și magneziu, îngrășăminte cu
sulfat de potasiu, îngrășăminte (soluții) cu
eliberare lentă, îngrășăminte din compuși de
nitrogen, îngrășăminte pe bază fosfați micști,
îngrășăminte pe bază de rumeguș, compost,
gunoi de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte
de grădină cu eliberare controlată, substanțe
nutritive (îngrășăminte) sub formă lichidă folosite
în agricultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte
în horticultură, îngrășăminte foliare pentru
aplicare pe recolte în timpul perioadelor de
creștere cu dificultate, medii de creștere,
îngrășăminte și produse chimice folosite
în agricultură, horticultură și silvicultură,
îngrășământ foliar, biofertilizatori cu azot,
fertilizante complexe, biohumus, biofertilizatori,
stimulatori de creștere a plantelor ce conțin
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microorganisme, stimulatori de creștere (alții
decât cei de uz medical sau veterinar),
preparate fertilizante, fertilizante complexe,
fertilizatori lichizi, fertilizator pentru plante,
fertilizanți pentru pământ, fertilizant pentru
pământ și pământ vegetal, adjuvanți chimici
folosiți în agricultură, produse chimice destinate
industriei, științelor, fotografiei, agriculturii,
horticulturii și silviculturii, compost, gunoi
de grajd, îngrășăminte, preparate biologice
pentru utilizare în industrie și știință, erbicide,
erbicide biologice, erbicide de uz agricol,
fungicide, fungicide biologice, fungicide de uz
agricol, fungicide pentru eliminarea dăunătorilor,
insecticide, insecticide de uz agricol, acaricide,
acaricide de uz agricol, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide, reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou in legatura
cu îngrășăminte, îngrășăminte naturale,
săruri (îngrășăminte), îngrășăminte organice,
superfosfați (îngrășăminte), îngrășăminte
artificiale, îngrășăminte sintetice, fosfați
(îngrășăminte), îngrășăminte amestecate,
îngrășăminte multinutritive, îngrășăminte
chimice, îngrășăminte azotate, îngrășăminte
pentru agricultură, îngrășăminte pentru semințe,
îngrășăminte pentru plante, îngrășăminte
pentru grădină, îngrășăminte pentru pământ,
îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte
cu microorganisme adăugate, îngrășăminte
în stare solidă, îngrășăminte sintetice
de fermă, îngrăşăminte biologice non-
chimice, îngrășăminte și gunoi de grajd,
îngrășăminte cu clorură de potasiu, îngrășăminte
conținând azot și magneziu, îngrășăminte cu
sulfat de potasiu, îngrășăminte (soluții) cu
eliberare lentă, îngrășăminte din compuși de
nitrogen, îngrășăminte pe bază fosfați micști,
îngrășăminte pe bază de rumeguș, compost,
gunoi de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte
de grădină cu eliberare controlată, substanțe
nutritive (îngrășăminte) sub formă lichidă folosite
în agricultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte
în horticultură, îngrășăminte foliare pentru
aplicare pe recolte în timpul perioadelor de
creștere cu dificultate, medii de creștere,
îngrășăminte și produse chimice folosite
în agricultură, horticultură și silvicultură,
îngrășământ foliar, biofertilizatori cu azot,

fertilizante complexe, biohumus, biofertilizatori,
stimulatori de creștere a plantelor ce conțin
microorganisme, stimulatori de creștere (alții
decât cei de uz medical sau veterinar), preparate
fertilizante, fertilizante complexe, fertilizatori
lichizi, fertilizator pentru plante, fertilizanți pentru
pământ, fertilizant pentru pământ și pământ
vegetal, adjuvanți chimici folosiți în agricultură,
produse chimice destinate industriei, științelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii și silviculturii,
compost, gunoi de grajd, îngrășăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
și știință, erbicide, erbicide biologice, erbicide
de uz agricol, fungicide, fungicide biologice,
fungicide de uz agricol, fungicide pentru
eliminarea dăunătorilor, insecticide, insecticide
de uz agricol, acaricide, acaricide de uz agricol,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide,
furnizarea de informatii despre vanzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu
privire la îngrășăminte, îngrășăminte naturale,
săruri (îngrășăminte), îngrășăminte organice,
superfosfați (îngrășăminte), îngrășăminte
artificiale, îngrășăminte sintetice, fosfați
(îngrășăminte), îngrășăminte amestecate,
îngrășăminte multinutritive, îngrășăminte
chimice, îngrășăminte azotate, îngrășăminte
pentru agricultură, îngrășăminte pentru semințe,
îngrășăminte pentru plante, îngrășăminte
pentru grădină, îngrășăminte pentru pământ,
îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte
cu microorganisme adăugate, îngrășăminte
în stare solidă, îngrășăminte sintetice
de fermă, îngrăşăminte biologice non-
chimice, îngrășăminte și gunoi de grajd,
îngrășăminte cu clorură de potasiu, îngrășăminte
conținând azot și magneziu, îngrășăminte cu
sulfat de potasiu, îngrășăminte (soluții) cu
eliberare lentă, îngrășăminte din compuși de
nitrogen, îngrășăminte pe bază fosfați micști,
îngrășăminte pe bază de rumeguș, compost,
gunoi de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte
de grădină cu eliberare controlată, substanțe
nutritive (îngrășăminte) sub formă lichidă folosite
în agricultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte
în horticultură, îngrășăminte foliare pentru
aplicare pe recolte în timpul perioadelor de
creștere cu dificultate, medii de creștere,
îngrășăminte și produse chimice folosite
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în agricultură, horticultură și silvicultură,
îngrășământ foliar, biofertilizatori cu azot,
fertilizante complexe, biohumus, biofertilizatori,
stimulatori de creștere a plantelor ce conțin
microorganisme, stimulatori de creștere (alții
decât cei de uz medical sau veterinar), preparate
fertilizante, fertilizante complexe, fertilizatori
lichizi, fertilizator pentru plante, fertilizanți pentru
pământ, fertilizant pentru pământ și pământ
vegetal, adjuvanți chimici folosiți în agricultură,
produse chimice destinate industriei, științelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii și silviculturii,
compost, gunoi de grajd, îngrășăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
și știință, erbicide, erbicide biologice, erbicide
de uz agricol, fungicide, fungicide biologice,
fungicide de uz agricol, fungicide pentru
eliminarea dăunătorilor, insecticide, insecticide
de uz agricol, acaricide, acaricide de uz agricol,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide,
servicii de informatii comerciale furnizate online
prin internet sau o retea globala de calculatoare,
cu privire la îngrășăminte, îngrășăminte naturale,
săruri (îngrășăminte), îngrășăminte organice,
superfosfați (îngrășăminte), îngrășăminte
artificiale, îngrășăminte sintetice, fosfați
(îngrășăminte), îngrășăminte amestecate,
îngrășăminte multinutritive, îngrășăminte
chimice, îngrășăminte azotate, îngrășăminte
pentru agricultură, îngrășăminte pentru semințe,
îngrășăminte pentru plante, îngrășăminte
pentru grădină, îngrășăminte pentru pământ,
îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte
cu microorganisme adăugate, îngrășăminte
în stare solidă, îngrășăminte sintetice
de fermă, îngrăşăminte biologice non-
chimice, îngrășăminte și gunoi de grajd,
îngrășăminte cu clorură de potasiu, îngrășăminte
conținând azot și magneziu, îngrășăminte cu
sulfat de potasiu, îngrășăminte (soluții) cu
eliberare lentă, îngrășăminte din compuși de
nitrogen, îngrășăminte pe bază fosfați micști,
îngrășăminte pe bază de rumeguș, compost,
gunoi de grajd, îngrășăminte, îngrășăminte
pentru agricultură din alge marine, îngrășăminte
de grădină cu eliberare controlată, substanțe
nutritive (îngrășăminte) sub formă lichidă folosite
în agricultură, amestecuri de produse chimice
și materiale naturale utilizate ca îngrășăminte
agricole, îngrășăminte foliare pentru aplicare
pe recolte în timpul perioadelor de creștere
rapidă, amestecuri de produse chimice și
materiale naturale folosite ca îngrășăminte
în horticultură, îngrășăminte foliare pentru
aplicare pe recolte în timpul perioadelor de
creștere cu dificultate, medii de creștere,

îngrășăminte și produse chimice folosite
în agricultură, horticultură și silvicultură,
îngrășământ foliar, biofertilizatori cu azot,
fertilizante complexe, biohumus, biofertilizatori,
stimulatori de creștere a plantelor ce conțin
microorganisme, stimulatori de creștere (alții
decât cei de uz medical sau veterinar), preparate
fertilizante, fertilizante complexe, fertilizatori
lichizi, fertilizator pentru plante, fertilizanți pentru
pământ, fertilizant pentru pământ și pământ
vegetal, adjuvanți chimici folosiți în agricultură,
produse chimice destinate industriei, științelor,
fotografiei, agriculturii, horticulturii și silviculturii,
compost, gunoi de grajd, îngrășăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
și știință, erbicide, erbicide biologice, erbicide
de uz agricol, fungicide, fungicide biologice,
fungicide de uz agricol, fungicide pentru
eliminarea dăunătorilor, insecticide, insecticide
de uz agricol, acaricide, acaricide de
uz agricol, dezinfectante, produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide exceptand transportul lor, conducerea
şi administrarea afacerilor, gestiunea afacerilor
comerciale, relaţii publice şi relatii cu
clienţii, servicii de comercializare, prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru
retail, compilarea şi sistematizarea informatiilor
în baze de date computerizate, servicii de
publicitate, marketing și promovare, publicitate,
publicitate online într-o reţea computerizată,
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, servicii de agentii de import și export,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, publicare de materiale
tipărite în format electronic pe internet, furnizare
de înregistrări audio digitale, nedescărcabile, de
pe internet, publicare electronică de texte și
materiale tipărite, cu excepția textelor publicitare,
pe internet, publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin internet, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau
de pe internet, nedescărcabile, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printr-
o rețea globală de calculatoare, organizarea
și coordonarea de forumuri educaționale
personale, furnizarea de tutoriale online,
furnizare de forumuri online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
publicare de materiale educative, publicare de
materiale educative tipărite, publicare și editare
de materiale tipărite, publicarea de materiale
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multimedia online, publicare de materiale tipărite
în domeniul educativ.

───────

(210) M 2022 02717
(151) 14/04/2022
(732) EDU APPS S.R.L., STR. JUSTITIEI,

NR. 47-49, CORP A, CAMERA
NR.1, ET.1, AP.2, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

Edu Talks
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Platforme de software de calculator, platforme
de software colaborative (software), platforme
de software de calculator pentru rețele
sociale, platforme de software de calculator
înregistrat sau descărcabil, platforme de editare
colaborativă în timp real (rtce) (software),
software pentru integrarea segmentelor de
control, software de calculator pentru integrarea
aplicațiilor și a bazelor de dat, software, aplicații
software descarcabile, software educational,
softuri educative, softuri educaționale destinate
copiilor, software educațional de calculator
pentru copii, hardware pentru comunicarea de
date.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de promovare, administrare de programe
de schimburi culturale și educative, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaționale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale
educaționale, servicii de informații și consultanță
pentru carieră (cu excepția consultanței
educațională sau de formare), furnizare de
servicii de administrare a cursurilor academice
pentru instituții de învățământ, servicii de
publicitate, marketing şi promovare, realizarea
de reclame, difuzare de anunţuri publicitare,
publicitate online, distribuirea de materiale
publicitare, şi anume pliante, prospecte, broşuri,

distribuirea de materiale marketing şi materiale
promoţionale, conducerea şi administrarea
afacerilor, gestiunea afacerilor comerciale, relaţii
publice şi relatii cu clienţii, servicii de
comercializare, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, compilarea şi
sistematizarea informatiilor în baze de date
computerizate, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
38. Furnizarea accesului la platforme pe
internet, furnizarea accesului utilizatorilor la
platforme pe internet, furnizarea accesului la
platforme sau portaluri pe internet, servicii de
telecomunicații prestate pe platforme și portaluri
de internet, furnizare de acces la conținut, site-uri
și portaluri de internet, servicii de telecomunicații.
41. Administrarea serviciilor educaționale,
servicii educaționale pe calculator, servicii
educaționale pentru copii, educație și instruire,
furnizarea educației, educație, divertisment,
activitați sportive și culturale, cursuri școlare
legate de sprijinul educațional, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizare și coordonare de cursuri
educaționale, furnizare de servicii educaționale
pentru copii prin intermediul grupurilor de
joacă, coordonare de evenimente educative,
servicii educative și de instruire, organizare
de activități culturale pentru tabere de vară,
prestarea de servicii de divertisment educativ
pentru copii în centre after-school, organizare de
programe de instruire pentru tineri, coordonare
de cursuri de instruire, de educație și de
pregătire pentru tineri, furnizare de centre de
recreere, furnizare de centre de pregătire pentru
tineri, servicii ale centrelor educative privind
furnizarea de cursuri de instruire, servicii oferite
de tabere de recreere, servicii oferite de tabere
de vară (divertisment și educație), organizare
de activități educative pentru tabere de vară,
organizare de excursii pentru divertisment,
organizare de activități de recreere în grup,
organizarea și susținerea de târguri de educație,
organizare și coordonare de târguri în scopuri
academice, informații în materie de educație,
furnizare de pregătire, educație și îndrumare,
organizare de cursuri prin metode de educație
deschisă, servicii educaționale de furnizare a
cursurilor de educație, învățământ preșcolar,
educație preșcolară, servicii școlare, servicii de
consultanță în domeniul educației, organizare
de întâlniri pe teme de educație, servicii de
consiliere în materie de educație, furnizare
de informații în materie de educație, servicii
oferite de ateliere recreative, servicii oferite de
ateliere de formare, organizarea de ateliere
de lucru, servicii oferite de ateliere organizate
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în scopuri educative, furnizare de cursuri
educaționale, publicare de materiale tipărite
în format electronic pe internet, furnizare de
înregistrări audio digitale, nedescărcabile, de
pe internet, publicare electronică de texte și
materiale tipărite, cu excepția textelor publicitare,
pe internet, publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin internet, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau
de pe internet, nedescărcabile, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printr-
o rețea globală de calculatoare, organizarea
și coordonarea de forumuri educaționale
personale, furnizarea de tutoriale online,
furnizare de forumuri online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
publicare de materiale educative, publicare de
materiale educative tipărite, publicare și editare
de materiale tipărite, publicarea de materiale
multimedia online, publicare de materiale tipărite
în domeniul educativ.
42. Găzduire de platforme pe internet, creare
de platforme informatice pentru terți, programare
de software pentru platforme de internet,
găzduire de platforme de comunicații pe internet,
programare de software pentru platforme de
informații pe internet, platformă ca serviciu
(paas) care oferă platforme software pentru
transmisie de imagini, conținut audiovizual,
conținut video și mesaje, dezvoltare software,
programare și implementare, punere la dispoziție
temporară de software informatic nedescărcabil,
integrarea programelor informatice, servicii de
integrare a sistemelor informatice, integrare de
sisteme informatice și rețele de calculatoare,
servicii de consultanță și informații despre
integrarea sistemelor informatice, dezvoltare de
software, întreținere de software, închirierea
de software, programare de software educativ,
servicii de găzduire, software ca și serviciu și
închiriere de software, elaborare și actualizare
de software informatic, dezvoltare de software-
uri multimedia interactive, configurare de
hardware de calculator folosind software, servicii
de proiectare de hardware de calculator,
proiectare de hardware, dezvoltarea hardware-
ului pentru computere, proiectare de hardware și
software pentru calculator.

───────

(210) M 2022 02720
(151) 14/04/2022
(732) CARDIOMED SRL, STR.

REPUBLICII, NR.17, ETAJ P,
APARTAMENT 2, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII SRL,
STR. POVERNEI, NR.7, ET.2, AP.6,
SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

cardiomed
(531) Clasificare Viena:

29.01.01; 27.05.01; 27.05.17; 05.05.21

clase:
44. Servicii medicale, consultanță privind
îngrijirea sănătății, analiza serului uman
pentru tratamente medicale, analiza țesuturilor
umane pentru tratament medical, recoltarea
și conservarea sângelui uman, efectuarea
examenelor medicale (screening), testare
genetică în scopuri medicale, servicii medicale
oferite de clinici medicale, servicii spitalicești,
servicii de analize medicale, asistență medicală,
servicii medicale și de sănătate legate
de cardiologie și chirurgie cardiotoracică,
consultanță privind asistența medicală oferită
de doctori și de alt personal medical
specializat, consultații medicale, servicii oferite
de laboratoare medicale pentru analiza probelor
de sânge recoltate de la pacienți, depistare
medicală (screening) referitoare la cord, servicii
de analize medicale pentru boli cardiovasculare,
servicii de tratament medical, servicii de
furnizare de informații medicale, furnizare de
informații și noutăți în domeniul medicinei,
servicii furnizate de spitale private, furnizare de
servicii medicale, servicii de îngrijiri medicale,
servicii medicale de evaluare a sănătății, servicii
medicale de stațiune de tratament, depistare
medicală (screening), examinarea medicală
a persoanelor (screening), îngrijire medicală,
servicii medicale de diagnostic (testare şi
analiză), planificare de tratamente medicale,

(591) Culori revendicate: rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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servicii pentru pregătirea rapoartelor medicale,
servicii de consiliere în materie de probleme
medicale, servicii de consultanță legate de
servicii medicale, servicii de consiliere medicală,
închiriere de echipament pentru uz medical,
închirierea echipamentelor medicale, prepararea
de rețete de către farmaciști, servicii prestate
de medici, servicii de chirurgie, servicii de
telemedicină, servicii de asistență sanitară
la domiciliu, servicii de îngrijirea bolnavilor,
realizare de analize medicale pentru factorii
de risc ai bolilor cardiovasculare, furnizare
de informații online despre prevenirea bolilor
cardiovasculare și a atacurilor de cord.

───────

(210) M 2022 02725
(151) 14/04/2022
(732) RUSTICARM SRL, PODELE NR.

25, JUDETUL HUNEDOARA,
PODELE, 337313, HUNEDOARA,
ROMANIA

(540)

Virșli de Podele
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Extracte din carne, fructe și legume
conservate, congelate, uscate și fierte, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză, unt,
iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile, carne și produse din carne, pește,
păsări și vânat.

───────

NR.21, JUDETUL CONSTANTA,
EFORIE SUD, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

EUFORIA RETREAT+SPA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 29.01.12

clase:
35. Servicii de comenzi online, marketing pentru
evenimente.
39. Planificare, organizare si rezervare calatorii
(transport), servicii computerizate de informare
privind calatoriile, organizare de calatorii
de vacanta, furnizare de informatii online
despre calatorii, organizarea de calatorii cu
ambarcatiuni pe apa, planificare, organizare și
rezervare de călătorii prin mijloace electronice.
41. Organizare de evenimente recreative,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri recreative,
organizare de evenimente educative, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente de recreere,
închiriere de echipamente pentru evenimente
sportive, organizare de competiții și evenimente
sportive, servicii oferite tabere de recreere,
organizarea de cursuri de dezvoltare personala,
rezervarea de sali de divertisment, organizare si
conducerea workshop-urilor.
43. Servicii de cazare pentru evenimente,
organizare de recepții pentru nunți (spații),

(210) M 2022 02726
(151) 14/04/2022
(732) HARAS SRL, STR. ION MOVILA

(591) Culori revendicate: negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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oranizare de recepții pentru nunți (mâncare și
băutură), servicii de cazare temporară, servicii
de ospitalitate (cazare), servicii de cazare
hotelieră, cazare temporară furnizată de centre
de recuperare, rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, furnizare de servicii de rezervare
de camere și rezervare la hoteluri, servicii de
rezervare la hoteluri oferite pe internet.

───────

(210) M 2022 02732
(151) 15/04/2022
(732) VASILE MARCEL TANTAU, STR.

MINERILOR NR. 37, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

DIGENIO

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 26.01.01; 26.02.01; 26.02.07

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2022 02735
(151) 15/04/2022
(732) GPT HOME SERVICE S.R.L., STR.

ZORILOR, NR. 22, PARTER, BL.
E56B, SC. B, AP. 4, JUDETUL
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

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

(540)

GPT Home Service
Case Inteligente

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.07.25

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

37. Servicii de instalare și de reparații,
recondiționarea instalațiilor de aer condiționat,
instalare de aparate de aer condiționat, reparare
de aparate de aer condiționat, întreținerea
sistemelor electronice și de aer condiționat,
instalarea și repararea sistemelor de aer
condiționat, instalarea și repararea aparatelor de
aer condiționat, întreținere de rutină a aparatelor
de aer condiționat, reparare și întreținere
de aparate de aer condiționat, readaptare a
instalațiilor de aer condiționat din clădiri, servicii
de curățare a aparatelor de aer condiționat,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de aparate de aer condiționat,
readaptare a instalațiilor de încălzire, de ventilare
și de aer condiționat din clădiri, instalare,
întreținere și reparații de aparate de climatizare,
instalarea aparatelor de încălzire, instalații de
încălzire centrală, instalare de încălzire centrală,
instalare de aparate de încălzire, reparare
de aparate de încălzire, instalare de aparate
de încălzire centrală, instalare de sisteme
de încălzire solară, întreținere și reparații de
instalații de încălzire, instalare și reparații pentru
instalații de încălzire, reparare și întreținere de

(591) Culori revendicate: albastru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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aparate de încălzire, readaptare a instalațiilor
de încălzire din clădiri, instalare de aparate
de încălzire și de răcire, instalare, reparare și
întreținere de echipament de încălzire, servicii
consultative privind instalarea de aparate de
încălzire și de răcire, reparații sau întreținere
de centrale termice, instalarea sistemelor
alimentate cu energie solară, instalare de
sisteme de energie solară pentru construcții
de uz locativ, servicii de construcții, instalarea
sistemelor de securitate, instalare de sisteme de
securitate, instalare de sisteme de comunicații cu
radiofrecvență, instalare de sisteme de control
al accesului, servicii de informații referitoare la
instalarea de sisteme de securitate, întreținere
și reparare de instalații de securitate, instalare
de echipamente de securitate și de siguranță,
servicii de informații referitoare la întreținerea
sistemelor de securitate, servicii consultative
privind instalarea de echipamente de securitate
și de siguranță, reparații sau întreținere de
echipamente și aparate de videofrecvență,
instalare de aparate de securitate pentru case,
instalare de dispozitive de securitate pentru
vehicule, întreținere și service de alarme de
securitate, întreținerea și repararea alarmelor,
instalațiilor de închidere și siguranță, instalare de
alarme, reparații de alarme, instalare de alarme
antifurt, reparații de alarme antifurt, servicii
de instalare de alarme, instalare,întreținere
și reparare de alarme antifurt, instalare și
reparare de dispozitive de alarmă antifurt,
instalare de echipamente pentru automatizarea
clădirilor, servicii consultative privind instalarea
de echipamente pentru automatizarea clădirilor,
instalare de dispozitive pentru deschiderea
și închiderea ușilor, servicii de întreținere și
reparații privind dispozitivele de uși automate,
instalare și reparare de dispozitive pentru
irigații, instalare de dispozitive de alimentare
cu apă, instalare de sisteme electrice de
iluminat și de sisteme de alimentare electrică,
furnizare de informații privind repararea și
întreținerea de aparate pentru iluminat electric,
reparații sau întreținere de aparate de iluminat
electrice, servicii de instalații electrice, renovarea
instalației electrice, instalarea de aparate
electrice, instalare de împământări electrice,
reparare sau întreținere de aparate electrice de
larg consum, servicii de construcții.

───────

(210) M 2022 02736
(151) 15/04/2022
(732) ASOCIATIA LUGERA HEARTS,

STR. VULTURILOR NR. 98, ET.
4, CAMERELE 4 SI 5, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 03.01.01; 02.09.01

clase:
41. Academii (educație), dresarea animalelor,
organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea congreselor, transfer
de know-how (instruire), servicii educaționale
furnizate de asistenți pentru nevoi speciale,
furnizarea de informații în domeniul educației,
examinări referitoare la educație, servicii
educaționale furnizate de scoli, organizarea
și susținerea unor forumuri educaționale în
persoană, organizarea de competiții (educație
sau divertisment), organizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educaționale, organizarea
de competiții sportive, furnizarea facilităților
de recreere, furnizarea de informații cu
privire la activitățile recreaționale, organizarea
și susținerea de seminarii, predare/servicii
educaționale/servicii de instruire, ghidare
vocațională (consiliere educațională sau de
instruire), recalificare vocațională, organizarea și
susținerea de ateliere (instruire).
44. Îngrijirea animalelor, servicii de sanatoriu
pentru convalescenți, îngrijirea sănătății, servicii
de ingrijire la domiciliu, servicii de centre de
sănătate, consiliere în domeniul sănătății, servicii
de îngrijire de tip hospice, terapie asistată
cu animale, servicii medicale clinice, asistență

(591) Culori revendicate: galben, roz, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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medicală, consiliere medicală pentru persoanele
cu dizabilități, servicii de moașe, servicii de
cămine de bătrâni, îngrijire, medicală, îngrijire
paliativă, îngrijirea animalelor de companie,
servicii de psiholog, reabilitarea pacienților
consumatori de stupefiante, servicii de case de
odihnă, servicii de sanatoriu, terapie logopedică,
consiliere alimentară și nutrițională, servicii de
îngrijire postnatală.

───────

(210) M 2022 02739
(151) 15/04/2022
(732) ROLAND AUTO PARK SRL, STR.

9 MAI, NR. 1/C, AP. 2, JUDETUL
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA

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

(540)

Roland Auto

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 18.01.09

clase:
35. Strangerea la un loc, in folosul tertilor
permitand clientilor sa vada si sa cumpere
in mod convenabil autovehicule noi si rulate
(exceptând transportul lor), servicii de comert
cu amanuntul in legatura cu autoturisme,
administrarea afacerilor pentru parcuri auto,
managementul afacerilor cu parcuri auto
(pentru terti), prelucrare automata de date,

furnizare de informatii prin internet privind
vanzarea de automobile, servicii de publicitate
privind automobilele, publicitate prin internet
pentru vanzarea de automobile, organizarea
de expozitii si targuri in scopuri comerciale,
publicitare si de promovare, publicitate in aer
liber, prezentarea produselor in mediile de
comunicare, in scopuri de comercializare cu
amanuntul, demonstratii cu produse, promotii
pentru aceste produse, promovarea vanzarilor
pentru terti, distribuirea esantioanelor.

───────

(210) M 2022 02744
(151) 15/04/2022
(732) HERBAGETICA SRL, STRADA

FLORILOR NR. 1085 BIS, SAT
PODU OLT, JUDEȚ BRAȘOV,
HARMAN, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

EXTRACTE STANDARDIZATE
HERBAGETICA

SUPERFECUND FEMEI
Formulă premium

14 extracte intense

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 03.07.24;
24.09.05; 26.01.03; 25.01.25; 26.11.02

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

5. Suplimente alimentare și preparate dietetice.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

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

(591) Culori revendicate: roz, alb, argintiu,
verde

───────
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(210) M 2022 02748
(151) 17/04/2022
(732) UDREA SILVIU-GABRIELA, ALE.

DIMITRIE ANGHEL, NR. 4, BL.
M59, SC. 1, ET. 2, AP. 27, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

MARKETY

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

9. Software de optimizare, software pentru
optimizarea motoarelor de căutare, software
de calculator pentru curățarea și optimizarea
sistemelor, software pentru optimizarea costului
pe clic (pay per click), software de calculator
pentru optimizarea resurselor audiovizuale
ale aplicațiilor multimedia, software pentru
planificarea, integrarea și optimizarea aplicațiilor
pentru orașe inteligente, software de blog-
uri, software pentru comerțul electronic care
permite utilizatorilor să execute tranzacții
comerciale electronice prin intermediul unei
rețele informatice globale, software informatic
de uz comercial, software pentru prelucrarea
tranzacțiilor comerciale, software pentru
dezvoltare de aplicații, software pentru comerț
cu amănuntul, software pentru sisteme de
rezervare, software de calculatoare pentru
comerț electronic, aplicații software pentru
dispozitive fără fir descărcabile, software și
aplicații pentru dispozitive mobile descărcabile,
software pentru dispozitive electronice digitale
portabile, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, software pentru efectuarea
de tranzacții online, software pentru gestionarea
unui magazin online, software de aplicații
pentru dispozitive mobile descărcabile, aplicații
software de tipul business intelligence
descărcabile, aplicație software pentru servicii
de cloud computing, descărcabilă, software
de comerț electronic și de plăți electronice,
aplicație software pentru servicii de rețele
sociale prin internet descărcabile, software
pentru comerț prin intermediul unei rețele globale

de comunicații, software de calculator pentru
crearea de site-uri web dinamice, software
de control pentru iluminat destinat utilizării în
locații comerciale și industriale, software pentru
aplicații de calculator descărcabile destinat
utilizării cu dispozitive de calculator portabile,
software de aplicații de calculator descărcabile
destinat utilizării la implementarea internetului
lucrurilor (iot), terminale pentru puncte de
vânzare, terminale electronice la puncte de
vânzare, sisteme de puncte de vânzare (pos),
sisteme pentru puncte de vânzare electronice
(epos), carduri codificate utilizate în efectuarea
tranzacțiilor la punctele de vânzare, aplicații
software descarcabile, software utilitar, software
industrial, software video interactiv, software
pentru tablete, software de autentificare, aplicații
software descărcabile, software pentru plăți,
software pentru extranet, software informatic
descărcabil de uz comercial, software de
control descărcabil pentru iluminat destinat
utilizării în locații comerciale și industriale,
software descărcabil pentru comerțul electronic
care permite utilizatorilor să execute tranzacții
comerciale electronice prin intermediul unei
rețele informatice globale, software descărcabil
pentru dezvoltare de aplicații, software
descărcabil pentru comerț cu amănuntul.
35. Servicii de consultanță în domeniul
marketingului afiliat, marketing afiliat, servicii
de intermediere în achiziții pentru terți,
intermediere de afaceri comerciale pentru terți,
intermediere de contracte de publicitate pentru
alte persoane, intermediere în acordurile privind
vânzarea-cumpărarea de bunuri pentru terți,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, intermedierea de contacte comerciale
și economice pentru terți, intermediere
de contracte pentru alte persoane, pentru
cumpărarea și vânzarea de produse, servicii
de intermediere privind închirierea de timp și
spațiu publicitar, intermediere de contracte de
publicitate și promovare pentru alte persoane,
intermediere de contracte, pentru alte persoane,
pentru prestarea de servicii, intermediere în
materie de contracte de vânzare-cumpărare de
bunuri pentru terți, intermedierea contractelor
de cumpărare și vânzare pentru terți, servicii
de externalizare sub formă de intermediere
de contracte de servicii pentru terți, servicii
de intermediere comercială în legătură cu
relaționarea dintre diferiți profesioniști și clienți,
servicii de intermediere și consultanță în
afaceri în domeniul vânzării de produse și
prestării de servicii, servicii de intermediere
comercială referitoare la corelarea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au
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nevoie de finanțare, servicii de intermediere
de afaceri cu privire la corelarea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au
nevoie de finanțare, intermediere de contracte
de cumpărare și vânzare de produse și
servicii, pentru alte persoane, optimizarea
motoarelor de căutare, optimizarea traficului
pe site, optimizarea motoarelor de căutare
pentru promovarea vânzărilor, consultanță cu
privire la optimizarea motoarelor de căutare,
servicii de comunicare comercială cu ajutorul
bloggerilor, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, analiza profitului rezultat
din activitate, furnizare de personal de vânzări
remunerat pe bază de comision, regruparea în
avantajul terţilor a produselor privind sănătatea
oamenilor şi a animalelor, a produselor
alimentare, nealimentare şi agricole destinate
oamenilor şi animalelor, a materialelor de
construcţii şi a decoraţiunilor, a produselor
de încălţăminte şi îmbrăcăminte destinate
oamenilor şi animalelor, a produselor de
papetărie, tipografie şi a materialelor scrise pe
suport de hârtie, a vopselelor, medicamentelor,
materialelor plastice, a carburantilor (cu excepţia
transportului lor) permițând consumatorilor să
le vadă și să le cumpere comod, furnizare
a unui registru cu site-urile web ale terților
pentru a facilita tranzacții comerciale, furnizare

de  informații  comerciale  pe  internet,  prin 
rețea  prin  cablu  sau  prin  alte  mijloace  de 
transfer de date, consultanță privind tehnicile de
vânzare și programele de vânzare, furnizarea de
informații despre metode de vânzare, furnizarea
de informații despre vânzarea de produse,
administrare în materie de metode de vânzare,
servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, servicii de vânzare prin licitații online
prin internet, consultanță privind calculul de
cost al comenzilor de vânzare, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu amănuntul, servicii de analiză de
piață privind vânzarea de bunuri, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea
de produse pentru terţi, servicii de colectare
computerizată a datelor la punctul de vânzare
pentru comercianții cu amănuntul, obținere de
contracte pentru achiziția și vânzarea de produse
și servicii, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, furnizare de consiliere cu privire la
metode și tehnici de vânzare, organizare de
tranzacții comerciale și contracte comerciale,
asistență comercială cu privire la imaginea
comercială, difuzare de informații comerciale,
negociere de tranzacții comerciale pentru terți.





Tabel cu cererile de mărci admise la înregistrare 
(în ordinea numărului de depozit) 
conform art. 26, alin (1), din legea nr. 84/1998,
republicată
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Cereri de mărci admise la înregistrare publicate în BOPI nr. 07/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

1 M 2020 04899 15/07/2020 VALVIS HOLDING SA SVAITER BUCOVINA 15

2 M 2021 08417
23/11/2021 ASOCIAŢIA FOTBAL CLUB

ASTRA
FOTBAL CLUB ASTRA 1934 15

3 M 2021 08758 08/12/2021 COMPANIA HOTELIERA
INTERCONTINENTAL
ROMANIA SA

GRAND HOTEL
BUCHAREST

16

4 M 2022 00202 13/01/2022 ROMEO CRISTIAN DUNCA HELISKI ROMANIA 17

5 M 2022 00209
17/01/2022 KINETO HELP SRL Kineto Help together clinică

recuperare medicală
17

6 M 2022 00398
19/01/2022 KLINGEIS CONSULTING

S.R.L.
Festivalul Toamna baroc
Palatul Brukenthal

18

7 M 2022 00477
25/01/2022 MARIO ANTICO BUCHAREST FASHION

WEEK
18

8 M 2022 00481 27/01/2022 OCTAVIAN DUMITRIU Octavian Riu 19

9 M 2022 00588
28/01/2022 SC D.A.D PRESTĂRI

SERVICII SRL
Strong, short or Long SSL 19

10 M 2022 00612
28/01/2022 UNIVERSUL JURIDIC SRL RRDC Revista romana de

dreptul concurentei
19

11 M 2022 00659
31/01/2022 LAURA MOCANU RUSSIAN LIPS Technique by

Dr. Laura Mocanu
20

12 M 2022 00688 01/02/2022 SC VIA FIDELIS SRL ESTHETIC LUX CLINIQUE
- FRUMUSEŢE. ARMONIE.
SĂNĂTATE.

21

13 M 2022 00719 01/02/2022 PLZENSKY PRAZDROJ A.S. KOZEL REȚETĂ
AUTENTICĂ DIN CEHIA
VELKOPOPOVICKY 1874
LAGER PREMIUM

22

14 M 2022 00721
01/02/2022 TIBERIU CLAUDIU LUCA JUST INN BOX FOOD

DELIVERY
22

15 M 2022 00728
02/02/2022 ALEXANDRU GEORGIAN

DUMITRU
ANIKA FRIED CHICKEN 23

16 M 2022 00729
02/02/2022 ALEXANDER PHONE

SERVICE SRL
Kitchen Tools 24

17 M 2022 00768
02/02/2022 SC MLS INVEST TRADING

SRL
NOODLE ! BOX THE
ORIGINAL

25

18 M 2022 00769
02/02/2022 SC ECOTROUT FARM S.R.L PĂSTRĂVĂRIA BUȘTENI

păstrăvul din Țara Ta
26

19 M 2022 00772
02/02/2022 SC ECOTROUT FARM S.R.L PĂSTRĂVĂRIA BUŞTENI

Păstrăv murărit pe Zamora
26

20 M 2022 00779
03/02/2022 SC ECOTROUT FARM S.R.L PĂSTRĂVĂRIA BUȘTENI

Fluștuc din păstrăv curcubeu
27

21 M 2022 00860
04/02/2022 ASOCIATIA CASA

MEMORIALĂ IULIU MANIU
IULIU MANIU 27

22 M 2022 00897
07/02/2022 ALEMAN IMOB S.R.L. rainbow CENTRU

TERAPEUTIC
28
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Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

23 M 2022 00903 07/02/2022 BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
LIMITED

GLO NEW HEATING
TECHNOLOGY

29

24 M 2022 00909 07/02/2022 ALLIANZ T.C.COM SRL YLINDER CADO ZINC
CYLINDER CILINDRU DIN
ZINC 5 COMPUTER KEYS

30

25 M 2022 00919
08/02/2022 METALOCHIMICE MAGAZIN

ONLINE SRL
M METALOCHIMICE 34

26 M 2022 00975
14/02/2022 VIA CORSO SRL SPITALUL VETERINAR

TRANSILVANIA
36

27 M 2022 01066 11/02/2022 ENGIE ROMANIA S.A. GIA 36

28 M 2022 01089
11/02/2022 NEMO EPG SRL audiotribe audiobooks în

limba română
37

29 M 2022 01093
13/02/2022 MALINA LUX SRL Malina ARTIZANI DE

CALITATE
38

30 M 2022 01109 14/02/2022 SC MEGA IMAGE SRL MEGA BIO 38
31 M 2022 01187 16/02/2022 METAVERSE S.R.L. METAVERSE 39
32 M 2022 01201 17/02/2022 INDEPENDENT S.R.L. ALBA24.ro 48
33 M 2022 01218 17/02/2022 S.C. SECOM HEALTHCARE

S.R.L.
SECOM Suplimente,
Vitamine, Nutriție pentru o
stare de bine.

48

34 M 2022 01238
17/02/2022 B.B.Q. INGREDIENS S.R.L. BBQ INGREDIENTS

impecable taste
57

35 M 2022 01241
17/02/2022 MIHAI-TIBERIU KORE

MARIA-LUMINIŢA KORE
Old Furniture Transilvania 58

36 M 2022 01259 18/02/2022 SC CIBIBON SRL Obsession Amorena 59

37 M 2022 01262
18/02/2022 VERONA TRAINING S.R.L. VT VERONA TRAINING

READY TO PERFORM
59

38 M 2022 01266 18/02/2022 GHEORGHE MOISESCU NAIV 60
39 M 2022 01287 18/02/2022 SER CONSTRUCT SRL OSCAR CLEANING 60

40 M 2022 01290
18/02/2022 METAL COMPLEX ELEMENT

SRL
METAL COMPLEX 61

41 M 2022 01292
18/02/2022 CEZA-LIX SRL CEZARA BEAUTY

INSTITUTE
62

42 M 2022 01306 21/02/2022 GOŞU MITICĂ GREEKOS 62
43 M 2022 01310 21/02/2022 EDENRED CHATBOT FELICIA Edenred 67
44 M 2022 01311 21/02/2022 OANA-ALINA PROFIR goodsistershop 68
45 M 2022 01341 21/02/2022 FUNDACIÓN CAMPANA Bursele Roberto Rocca 72

46 M 2022 01343
21/02/2022 FUNDACIÓN CAMPANA Școala Tehnică Roberto

Rocca
73

47 M 2022 01344
21/02/2022 FUNDACIÓN CAMPANA Școala După Școală Roberto

Rocca
74

48 M 2022 01345
21/02/2022 FUNDACIÓN CAMPANA Programul Tehnic Roberto

Rocca
75

49 M 2022 01349 21/02/2022 SC NEW HORECA SRL PRO CUCINA 75
50 M 2022 01369 22/02/2022 CLUBUL SPORTIV DE LA

ALPINISM LA TURISM
VICOV BUKOVINA

BWT-UR BUCOVINA WILD
TOUR ULTRA RACE

87
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51 M 2022 01379 22/02/2022 NOUSIAS FOOD S.R.L. GRECO street food 87

52 M 2022 01394
22/02/2022 INNERPRIDE BRANDING

SRL
SOPRA 88

53 M 2022 01417 23/02/2022 DRAGOS SAFTA SALUMERIA TRADIZIONE 89

54 M 2022 01426
23/02/2022 SC VANY CAR DAY S.R.L. CAR CLINIC Vopsitorie &

Tinichigerie Auto
90

55 M 2022 01461 24/02/2022 DIV VIEW SELECT SRL DIV LAVANDA 90
56 M 2022 01511 25/02/2022 SC BIOTRIO TM SRL BERT - not a sinner 91

57 M 2022 01533
28/02/2022 DIRECT LEARNING S.R.L. AmSchool AMERICAN

ALTERNATIVE SCHOOL
91

58 M 2022 01557
01/03/2022 ARTVIS SRL AIO Architecture Interiors.

Outstanding.
92

59 M 2022 01570
01/03/2022 DREAMCHEF S.R.L. Dream Chef recipes by

Dragos Cristian
93

60 M 2022 01573 04/04/2022 VALENTIN LIXĂNDROIU Cup Cana 93
61 M 2022 01574 04/04/2022 VALENTIN LIXĂNDROIU Cap Cana 93

62 M 2022 01576
01/03/2022 S.C. NOVA FOOD

DISTRIBUTION S.R.L.
Norman the Dog 94

63 M 2022 01584 01/03/2022 KAZ PRO CREATIVE S.R.L. K.A.Z. Flori Fete și Băieți 95

64 M 2022 01611
02/03/2022 UNIVERSITATEA DIN

ORADEA
UNIVERSITATEA DIN
ORADEA ROMÂNIA

96

65 M 2022 01644
03/03/2022 CLAUDIU NECŞULESCU GĂBĂNAŞ PUR

TRANSILVAN DE JIDVEI
97

66 M 2022 01661 10/03/2022 MARIUS ADRIAN POPA Antyno 98
67 M 2022 01667 04/03/2022 DYPRIM WINE S.R.L. THE SIN OF Dracula

FETEASCĂ NEAGRĂ RED
DRY WINE

100

68 M 2022 01681 14/03/2022 NAMASTAY ZEN RITUALS NAMASTAY 101
69 M 2022 01689 07/03/2022 VLAD-FLORIN MACOVEI AGROINTELIGENTA 101

70 M 2022 01695 07/03/2022 OMV PETROM MARKETING
S.R.L

MOTORINA STANDARD
Standard EN 590 Motorină
Pentru condiții de iarnă B7

102

71 M 2022 01697 07/03/2022 OMV PETROM MARKETING
S.R.L

MOTORINĂ EXTRA Standard
EN 590 Motorină aditivată
Pentru condiții de iarnă B7

103

72 M 2022 01706
08/03/2022 ETURIA S.R.L. Together for excellent

journeys
105

73 M 2022 01713
08/03/2022 SC OPEX INTEGRATED

SERVICES SRL
OPEX INTEGRATED
SERVICES

107

74 M 2022 01716
08/03/2022 HOSPITALITY BRANDS

S.R.L.
SAL'TARE! gogoo
OSPĂTARUL TĂU VIRTUAL

107

75 M 2022 01723 08/03/2022 MOBISTIL FLOR SRL CASA NECIU 108
76 M 2022 01731 09/03/2022 SKYNET PROJECT SRL SKYNET PROJECT 109

77 M 2022 01735
09/03/2022 BARBUR IOAN MY XPERT CENTRUL DE

RADIOLOGIE DIGITALĂ
110

78 M 2022 01740
09/03/2022 ROTHMANS OF PALL MALL

LIMITED
Rothmans CLASSIC R SINCE
1890

110

79 M 2022 01745 09/03/2022 DOMENIUL BOGDAN S.A. OMENIA 111
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80 M 2022 01769
10/03/2022 S.C. HERBA RAPHAELI

S.R.L
Herba Raphaeli 111

81 M 2022 01779
10/03/2022 SC MLS INVEST TRADING

SRL
N NOODLING 111

82 M 2022 01790 11/03/2022 PLATON OVIDIU MIHAI Platon 112
83 M 2022 01792 11/03/2022 PE MALUL BEGAI SRL COFFEE PROJEKT 112
84 M 2022 01803 11/03/2022 GABRIEL-ALEXANDRU

HERDEAN
LOREDANA-MARIA
BURACHU

Papila TASTE BUDDIES 112

85 M 2022 01814 14/03/2022 CARREFOUR ROMANIA S.A. GRĂDINA NOASTRĂ
DOMENIU CU TRADIŢIE
BUNĂTĂŢI BINE CRESCUTE

113

86 M 2022 01816 14/03/2022 LITHOKRAFT ROMANIA SRL Lithokraft Putere pentru plante 113
87 M 2022 01825 14/03/2022 HIGIENE LACROIX SRL KleaniQ brilliant solutions 114
88 M 2022 01827 14/03/2022 FABRICAT LA NOI S.R.L. FABRICAT la noi 114

89 M 2022 01830
14/03/2022 OMV PETROM MARKETING

S.R.L
MOTORINA EXTRA B7 115

90 M 2022 01834 14/03/2022 EDUARD MIHAI CUCU ELPI 116

91 M 2022 01845
15/03/2022 IRIS ADVISER SRL IRIS DÉLICE RAFFINEMENT

ET PLAISIR
119

92 M 2022 01846 16/03/2022 DIANA S.R.L uno 119

93 M 2022 01852
15/03/2022 TRAINING FOR VALHALLA

SRL
TRAINING 4 VALHALLA 120

94 M 2022 01862
15/03/2022 ELIXIR BEAUTY CLINIC

S.R.L.
ELIXIR CLINIC 120

95 M 2022 01863
15/03/2022 DUTCRISS MOBILE S.R.L. TELBOX SMART PHONE

STORE
125

96 M 2022 01869
16/03/2022 SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL
MAJESTIC HERITAGE 125

97 M 2022 01900
16/03/2022 DUNHILL TOBACCO OF

LONDON LIMITED
DUNHILL STICKS 125

98 M 2022 01911 17/03/2022 CATALIN STAVRI ZIARUL INCOMOD 126

99 M 2022 01912
04/04/2022 SC DMB GOLF

MANAGEMENT SRL
IZVOR DE GOLF 127

100 M 2022 01913 17/03/2022 CREARIUM DESIGN SRL CREARIUM 128
101 M 2022 01931 17/03/2022 SC OLIPS 2003 SRL MOBILA CU SUFLET 131
102 M 2022 01932 17/03/2022 AXA CONT LOGISTIC SRL AXA CONT 134
103 M 2022 01933 21/03/2022 GREEN EVENTS SRL DU-DU 135
104 M 2022 01937 18/03/2022 FOX TOOLS S.R.L. My FLOOR Romania 138
105 M 2022 01945 18/03/2022 PRO TV SRL acasă 139

106 M 2022 01949
06/04/2022 LAURENTIU MITRACHE Casa de Ingrediente pentru

brutăria şi cofetăria ta
141

107 M 2022 01970 18/03/2022 GLAM NAILS SHOP S.R.L. AB ANCA BAICU 142

108 M 2022 01980
21/03/2022 SC ICEBERG

DISTRIBUTION SRL
DELITES 143

109 M 2022 01985 21/03/2022 COSMIN-ANDREI NEACSU YouStars 143
110 M 2022 01998 21/03/2022 WONDERFUL SHOP SRL Wonderful Woman 144
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111 M 2022 02025
23/03/2022 ANAMARIA-ANDREEA

CONSTANTINESCU
Anmar decor 145

112 M 2022 02026 22/03/2022 DREAM STEP S.R.L. Dream Step 145
113 M 2022 02027 22/03/2022 TUYA COZY CAMP S.R.L. TU&YA 149
114 M 2022 02057 23/03/2022 SUBLIROM CO. SRL sublirom co. 150

115 M 2022 02066
25/03/2022 LATEST TRENDS

INDUSTRIES SRL
AQUALIFE 151

116 M 2022 02067 23/03/2022 RHENANIA IMMO SRL Rhenania IMMO 152
117 M 2022 02075 24/03/2022 AIS PRODIMPEX SRL AIS CARE 152

118 M 2022 02076
24/03/2022 FAMILIA LUCAN SRL Familia Lucan Virșli Capră și

Porc
153

119 M 2022 02077
12/04/2022 ESUSHI TEAM SRL ESUSHI ENJOY LIFE?

ENJOY SUSHI!
153

120 M 2022 02078 24/03/2022 AIS PRODIMPEX SRL AIS DENT 153
121 M 2022 02104 06/04/2022 GLOBAL RECORDS SRL Beach, Please! 154
122 M 2022 02105 24/03/2022 PREDUZEĆE ZA

PROIZVODNJU,
KONSALTING I PROMET
SPEKTAR DOO GORNJI
MILANOVAC

SB-LX 155

123 M 2022 02109
30/03/2022 ARLIS SRL CHIVOTÉ THE HAPPINESS

OF GIVING
155

124 M 2022 02111
25/03/2022 ERTODIMA SRL SESTANTE PUBBLICAZIONE

DI ANALISI GEOPOLITICHE
155

125 M 2022 02115 25/03/2022 CB FASHION LOFT SRL CB FASHION LOFT 156
126 M 2022 02120 25/03/2022 DANTE INTERNATIONAL SA SAVE ME 156

127 M 2022 02121
25/03/2022 TRANSILVANIA EURO TOUR

SRL
VOLTAROM 158

128 M 2022 02122
25/03/2022 DANTE INTERNATIONAL SA eMAG Antreprenoriatul nu se

oprește niciodată
158

129 M 2022 02123 07/04/2022 EVENT TIME MUSIC SRL ROCK 'n VAMĂ 159
130 M 2022 02124 07/04/2022 EVENT TIME MUSIC SRL FOLK 'n VAMA 160

131 M 2022 02125
25/03/2022 DANTE INTERNATIONAL SA eMAG Căutarea nu se

oprește niciodată
160

132 M 2022 02126
25/03/2022 DANTE INTERNATIONAL SA eMAG Educația nu se oprește

niciodată
161

133 M 2022 02127 25/03/2022 S.C. MENTOR S.R.L. MENTOR 163
134 M 2022 02130 25/03/2022 ALIN-MARIAN RADU Doctor Skin 163
135 M 2022 02131 25/03/2022 S.C. DIAMY EXPERT S.R.L. Old Style Real Estate 164
136 M 2022 02136 25/03/2022 ARCHDESIGN S.R.L. ARCHDESIGN 165

137 M 2022 02140
25/03/2022 DOGAN MEDIA

INTERNATIONAL
CULISELE IUBIRII 166

138 M 2022 02141
25/03/2022 ARENA CONCEPT VISION

SRL
hoco.premium product 167

139 M 2022 02142
25/03/2022 ARENA CONCEPT VISION

SRL
X-LEVEL 169

140 M 2022 02143 25/03/2022 REVEI CLAUDIU-LIVIU Ferma Verde Romania 171
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141 M 2022 02144
25/03/2022 PRIME KAPITAL

DEVELOPMENT SRL
Elba District 171

142 M 2022 02145
25/03/2022 PRIME KAPITAL

DEVELOPMENT SRL
Elba Office 173

143 M 2022 02148

25/03/2022 DANTE INTERNATIONAL eMAG Responsabilitatea
noastra nu se opreste
niciodata

175

144 M 2022 02149 25/03/2022 DANTE INTERNATIONAL SA eMAG responsabilitatea
pentru mediu nu se opreste
niciodata

176

145 M 2022 02154 27/03/2022 AV DAMARIS ELISHA 177
146 M 2022 02158 28/03/2022 IRYNA CIHEREAN TF Tyna Fashion 178
147 M 2022 02160 28/03/2022 OCHI CĂPRUI S.R.L. IMAGISTER 178
148 M 2022 02162 28/03/2022 TERAPLAST SA TeraDuct LINE 180

149 M 2022 02165
28/03/2022 SOCIETATEA TMC VISION

BUILDING SRL
argheziparkresidence 180

150 M 2022 02166 28/03/2022 TERAPLAST SA TeraDuct MIX 180

151 M 2022 02169
28/03/2022 ROMPETROL

DOWNSTREAM SRL
181

152 M 2022 02170 28/03/2022 MUNICIPIUL MEDGIDIA
AUTORITATE PUBLICA
LOCALA

CLUBUL SPORTIV
MEDGIDIA 2017

181

153 M 2022 02172 28/03/2022 MCS STORE S.R.L. H HORN BĂCĂNIE 182
154 M 2022 02174 28/03/2022 DCF VENTURES 3 S.R.L. investiMENTAL 186
155 M 2022 02177 28/03/2022 AUTOMOBILE DACIA S.A DACIA O TREABĂ BUNĂ 192

156 M 2022 02178
28/03/2022 GEANA GENERAL

CONSULTING SRL
EAGLE FESTIVAL 193

157 M 2022 02179 28/03/2022 HORIA IOAN SAN-PETRU 4i PRF 193

158 M 2022 02184
28/03/2022 IOANA-VALENTINA

BOŞMAN
TESSA BOUTIQUE 194

159 M 2022 02186 28/03/2022 CLEJANU IONESCU LUIZA
ANCA

TERAPIA BIANCUORE
KARINA, GLASUL-VIBRAȚIA
VINDECATOARE

195

160 M 2022 02188 28/03/2022 BEST ACHIZITII SRL Fratii Bob 195
161 M 2022 02189 28/03/2022 BEST ACHIZITII SRL CĂMARA CU DICHIS 195
162 M 2022 02190 29/03/2022 DELBANISCU SRL klara designs 196

163 M 2022 02191
29/03/2022 HIGH-TECH SYSTEMS &

SOFTWARE
wisesupply by HTSS 196

164 M 2022 02195 29/03/2022 GENERAL MOTORS LLC 198
165 M 2022 02198 29/03/2022 LA FANTANA SRL murmura izvor de liniște 198

166 M 2022 02201
29/03/2022 CHRONOS CONSULTING

SRL
Tour of Szeklerland 199

167 M 2022 02214 29/03/2022 GRUPA MASPEX SP. Z O.O BUCOVINA Fructată 200
168 M 2022 02215 29/03/2022 DANOVE INTERAUTO S.R.L. DANOVE AUTO 201
169 M 2022 02217 29/03/2022 AMALIA-ELENA

GEORGESCU
EDUARD-NICOLAE
GEORGESCU

Amylia 201
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170 M 2022 02220
29/03/2022 ELENA-CRISTIANA

BEȘLEAGĂ
WOMANVERSE 202

171 M 2022 02223 30/03/2022 RB PROOF CONSTRUCT
S.R.L.
BAICU RAOUL - PETRE

RAINBOW 202

172 M 2022 02226
30/03/2022 ASOCIATIA JURNALISTI IN

ACTIUNE
TOMIS TV 203

173 M 2022 02230 30/03/2022 TRIBORD SECURITY TRIBORD T SECURITY 204
174 M 2022 02231 30/03/2022 GEORGE IOAN COSBUC EpilRapid eficient, definitiv 204

175 M 2022 02233
30/03/2022 SC ACCENT TRAVEL &

EVENTS SRL
accent travel group 204

176 M 2022 02238
30/03/2022 BUCOVINA TRADIȚIONAL

KOSHER S.R.L.
BASAR ROMANIA BTK 205

177 M 2022 02239
30/03/2022 SOLAR EDUCATION

ACADEMY S.R.L.
SOLAR EDUCATION
ACADEMY

205

178 M 2022 02240
30/03/2022 ROPLAST IMPEX SRL VICTORY ROPLAST

roplast.org
206

179 M 2022 02245
30/03/2022 SC VISROCOM TRADING

SRL
SALGHETTI 1759 207

180 M 2022 02248
30/03/2022 INTERCAPITAL

MANAGEMENT SRL
anix Pentru ca la noi vorba-i
vorba

207

181 M 2022 02249 07/04/2022 MIRCEA-IOAN DRAGOTĂ S Stampino 209

182 M 2022 02250
30/03/2022 CRISTIAN POPESCU

BLINDU
By Poc 210

183 M 2022 02251
30/03/2022 ASOCIATIA CROSS ONE

RADIO
cross one radio 210

184 M 2022 02254 30/03/2022 DR. PHYTO S.R.L. NAUZOSOL 211
185 M 2022 02257 30/03/2022 LIVIU-EMILIAN PANDELICA EXURO 211

186 M 2022 02259
30/03/2022 NICU BOGDAN

BERDACOVICI
a.m p.m coffee & more 213

187 M 2022 02260 30/03/2022 ADSERV S.R.L. SanoNatur 214
188 M 2022 02261 30/03/2022 TR IT TEAM S.R.L. VATRA BARSEI 216

189 M 2022 02265
14/04/2022 NOVASERVICE FERRO

GROUP S.R.L.
TERMET 216

190 M 2022 02266
31/03/2022 ALEXANDRU STANCIU Body365 INSTRUCTORUL

TAU IN SANATATE
216

191 M 2022 02267 31/03/2022 OPREA AVICOM S.R.L. Puiul de Crăiești CRESCUT
SIMPLU ȘI CURAT LA O
FERMĂ DE FAMILIE.

217

192 M 2022 02272 31/03/2022 DR. PHYTO S.R.L. LAXOSOL 218

193 M 2022 02273
31/03/2022 ONE UNITED PROPERTIES

S.A.
one HALA FLOREASCA 218

194 M 2022 02274 31/03/2022 DR. PHYTO S.R.L. PHYTOBEBE 219
195 M 2022 02275 31/03/2022 DR. PHYTO S.R.L. PHYTOSCIENCE 219
196 M 2022 02276 31/03/2022 AUREL-SORINEL TUDOR sodan NUTS & FRUITS 220
197 M 2022 02278 31/03/2022 EMI SAN FOOD S.R.L. PIZZASIA 220
198 M 2022 02281 31/03/2022 ALEXANDRU DANIEL TRIFU România Neaoșă 220
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199 M 2022 02282
31/03/2022 THE MAJESTIC BEAUTY

SRL
THE MAJESTIC BEAUTY 221

200 M 2022 02288 31/03/2022 SC MEDEQTECH SRL MEDEQTECH 221
201 M 2022 02289 31/03/2022 TWO HANDS CONCEPT

S.R.L.
PÂINE. DULCE. SĂRAT. TOT
CE E MAI BUN DIN ALUAT.
Edit

222

202 M 2022 02292 31/03/2022 DOM VISTA MEDICAL ECHIPAJ MEDICAL DE
URGENTA DOM VISTA
MEDICAL 021-9311

222

203 M 2022 02294
31/03/2022 PHOTOMEDIA EM360 SRL PACTUL PENTRU

FISCALITATE 2022 - 2023
223

204 M 2022 02295 31/03/2022 KAVOS TO GO S.R.L. KAVOS 224
205 M 2022 02296 31/03/2022 ACAR BROS SRL NO REST FOR THE WICKED 224

206 M 2022 02297
31/03/2022 EXCLUSIVE PROMOTION

SRL
HAOOY.RO 225

207 M 2022 02298
31/03/2022 EXCLUSIVE PROMOTION

SRL
HAOOY 226

208 M 2022 02302 31/03/2022 DOMENIILE MENNINI SRL Moments 227
209 M 2022 02307 31/03/2022 RAMONA MOHANU Raftul cu cadouri 227
210 M 2022 02309 05/04/2022 ENGINEERING UNIT SRL GRETA 227
211 M 2022 02312 31/03/2022 ELIT SRL Aventurile lui NoE 230
212 M 2022 02313 31/03/2022 ZIANI KIDS SRL ZIANI 232
213 M 2022 02315 31/03/2022 DAN ANDREI RAUTI AR Fashion 234
214 M 2022 02318 01/04/2022 INSTITUTUL NAŢIONAL DE

CERCETARE-DEZVOLTARE
ÎN INFORMATICĂ - ICI
BUCUREŞTI

4NSK 235

215 M 2022 02323
01/04/2022 VINEXPORT S.A. VINEXPORT S.A. VRANCEA

1949
236

216 M 2022 02324 01/04/2022 UNICORN CONCEPT S.R.L. UNICORN CONCEPT 236

217 M 2022 02325
01/04/2022 QUANTUM VISION

SERVICES S.R.L.
Qsafe 236

218 M 2022 02326 01/04/2022 EMILIA DOLIȘ BRANci pe românește 237
219 M 2022 02327 01/04/2022 CINEPLEXX ROMANIA SRL GALA cinema digiplex 238
220 M 2022 02328 01/04/2022 CINEPLEXX ROMANIA SRL GRAND cinema digiplex 238
221 M 2022 02331 01/04/2022 PRODUS ÎN SIBIU S.R.L. CREATIVART 239
222 M 2022 02332 01/04/2022 VERALY COM SRL VeroNic 242

223 M 2022 02339
01/04/2022 EUROPACKING AMBALAJE

S.R.L.
BAMBI 245

224 M 2022 02341 01/04/2022 S.C. GHS CENT S.R.L. REFRESH COFFEE SHOP 245
225 M 2022 02342 01/04/2022 DERMA NAPOCENSIS S.R.L CLINICA MEDIRIS 249
226 M 2022 02344 01/04/2022 ALEXANDRU EGRI Muzicale Magazinul Muzica 249

227 M 2022 02351
01/04/2022 PRIME KAPITAL

DEVELOPMENT SRL
ELBA residence by Prime
Kapital

250

228 M 2022 02352
02/04/2022 ASOCIATIA CLUB SPORTIV

PRO VOLEI BISTRITA
PRO VOLEI BISTRITA 252

229 M 2022 02353 02/04/2022 UDREA SILVIU GABRIEL LUMINUS 253
230 M 2022 02356 03/04/2022 AGROLAND CONSULT SRL AUTOGHIDARE.RO 255
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231 M 2022 02358
04/04/2022 MAX FOOD GLOBAL

INDUSTRIES SRL
MUU BURGERS &
STEAKHOUSE

257

232 M 2022 02359 04/04/2022 AUTOMOBILE DACIA S.A. DACIA. O TREABĂ BUNĂ 258
233 M 2022 02360 04/04/2022 DANIEL-PAVEL CIOARA STRYCT 258

234 M 2022 02361
04/04/2022 CONSTANT IMPORT

INTERNATIONAL SRL
Mifine 259

235 M 2022 02362
04/04/2022 CONSTANT IMPORT

INTERNATIONAL SRL
PRO FL TACKLE 259

236 M 2022 02364 04/04/2022 GHEORGHE MOISESCU SPARKLING FORCE ONE 260
237 M 2022 02365 04/04/2022 UCENIC ELENA Pan Medical 260

238 M 2022 02366
11/04/2022 FUNDAŢIA CIVITAS PENTRU

SOCIETATEA CIVILĂ CLUJ
FOOD HUBS BINE FACI
BINE MĂNÂNCI

261

239 M 2022 02367 04/04/2022 STYL S.R.L. G CITYGOLD 262
240 M 2022 02368 04/04/2022 UNIVERSITATEA PENTRU

STIINTELE VIETII ION
IONESCU DE LA BRAD

D DOCENT 263

241 M 2022 02370 04/04/2022 COMPASS WORKS S.R.L. DUNAKAVICS 264

242 M 2022 02371
04/04/2022 FUNDATIA ANDREI

MURESANU
AMDAC 264

243 M 2022 02373
04/04/2022 CARMANGERIA GODAC

SRL
LIMBA SOACREI 265

244 M 2022 02375
04/04/2022 CARMANGERIA GODAC

SRL
CUREAUA BARBIERULUI 266

245 M 2022 02378
04/04/2022 FRK CONCEPT SERVICES

S.R.L.
HA HELP AUTO 266

246 M 2022 02379 04/04/2022 CĂTĂLIN LĂSCUȚ THE DONUM 267
247 M 2022 02380 04/04/2022 REEA SRL mysign 267

248 M 2022 02382
04/04/2022 ELENA-NARCISA

MARGARIT
SPS STOMA 270

249 M 2022 02383 04/04/2022 LAURA CHINDRIS REVIVE 270

250 M 2022 02384
04/04/2022 TRUȘCĂ I. MIRCEA -

CABINET AVOCAT
Viitorul 271

251 M 2022 02385 04/04/2022 AUTO SCHUNN SRL EXCLUSIVE CARS SCHUNN 272

252 M 2022 02386
04/04/2022 EUROPACKING AMBALAJE

S.R.L.
ARTENOVA 272

253 M 2022 02388
04/04/2022 AKZO NOBEL COATINGS

INTERNATIONAL B.V.
Intelligent Particles 272

254 M 2022 02389 04/04/2022 LOOLI EKA SHOP S.R.L. rendez-vous 273

255 M 2022 02390
04/04/2022 POINT PUBLIC AFFAIRS

SRL
Think HEALTH 274

256 M 2022 02392
04/04/2022 SC MEDMARKETING SRL MagneRelax B6 Plus - Fără

crampe musculare
275

257 M 2022 02396 04/04/2022 DANIEL GRIGORE RACNETUL CARPATILOR
Nae Catavencu O BERE
ADMIRABILA

275

258 M 2022 02397
05/04/2022 SC VRANCART SA Vrancart Aproape de tine ,

aproape de natură
276
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259 M 2022 02398
05/04/2022 ORKLA FOODS ROMANIA

SA
Matinal sandwich 276

260 M 2022 02399 05/04/2022 SC VRANCART SA Vrancart Group 277

261 M 2022 02400
05/04/2022 FUNDATIA VODAFONE

ROMANIA
School in a box 277

262 M 2022 02402 05/04/2022 ALMIRA TRADE SRL POGONICI 277

263 M 2022 02403
05/04/2022 VELOCE RISTORAZIONE

SRL
Veloce Pizza DELIVERY 278

264 M 2022 02406
05/04/2022 FUNDATIA VODAFONE

ROMANIA
Viață pentru Nou-Născuți 278

265 M 2022 02409 05/04/2022 ANTENA TV GROUP SRL România are ROaST 278

266 M 2022 02410
05/04/2022 PHARMACTIVE

DISTRIBUTION SRL
Pharmactive 281

267 M 2022 02411
05/04/2022 MARIAN-DANIEL

CONSTANTIN
SHARK RECORDS 283

268 M 2022 02412 05/04/2022 BARIANIUS S.R.L. Arilia 283
269 M 2022 02413 05/04/2022 AUGUSTIN RUSSU 283
270 M 2022 02415 05/04/2022 COUTURE DE MARIE S.R.L. Couture de Marie 284

271 M 2022 02416
05/04/2022 MICROBAN PRODUCTS

COMPANY
AEGIS 284

272 M 2022 02417
05/04/2022 MICROBAN PRODUCTS

COMPANY
AEGIS VES 240 285

273 M 2022 02418 05/04/2022 ACCESS COMMERCE SRL Dolik 286
274 M 2022 02420 07/04/2022 NEXT STEP FORWARD SRL Vânzări cu iubire 300
275 M 2022 02421 05/04/2022 FINTECH OS S.R.L. fintechOS northstar 301
276 M 2022 02422 05/04/2022 FINTECH OS S.R.L. fintechOS lighthouse 303
277 M 2022 02424 05/04/2022 FINTECH OS S.R.L. fintechOS 304
278 M 2022 02425 05/04/2022 FONTE VIVA KFT. fonte NATURA 306

279 M 2022 02426
05/04/2022 PROCESUALITY

CONSULTING GROUP SRL
JOBIE.ro 306

280 M 2022 02427
05/04/2022 POLIMEDICA DR DASCAU

VOICU SRL
Natinfo 307

281 M 2022 02428 05/04/2022 FONTE VIVA KFT. fonte NATURA 307
282 M 2022 02429 05/04/2022 TIMEA PETO Jetitude 308

283 M 2022 02430
05/04/2022 ADRIAN PAUL HULEA

MORUZOV
8N recicleaza acum 308

284 M 2022 02431 05/04/2022 HOB CLINIC GROUP SRL Ce spune medicul ? 309
285 M 2022 02436 06/04/2022 MIH LOVIN #casatiktok 309

286 M 2022 02437
06/04/2022 ALEX FASHION CONFORT

S.R.L.
Alex Fashion 309

287 M 2022 02438 06/04/2022 LA FANTANA SRL SISTEMATH DUON 310
288 M 2022 02440 06/04/2022 DAN IONUT JALBA ALPHA MEDICAL 310
289 M 2022 02441 06/04/2022 LA FANTANA SRL SISTEMATH LUXIUM 310
290 M 2022 02444 06/04/2022 SOCIETATEA BOROMIR IND

SRL
Boromir Pupici cu Lipici CAKE
SELECTION PIŞCOTURI CU
UNT ŞI ARAHIDE BUTTER
BISCUITS WITH PEANUTS

311
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291 M 2022 02445 06/04/2022 SOCIETATEA BOROMIR IND
SRL

Boromir Pupici cu Lipici
CAKE SELECTION
PIŞCOTURI CU UNT ŞI
FULGI DE CIOCOLATĂ
BUTTER BISCUITS WITH
CHOCOLATE CHIPS

316

292 M 2022 02448
06/04/2022 ROMULUS SORIN

NICULESCU
Q SQUARE 321

293 M 2022 02449 06/04/2022 ZDROVIT ROMANIA S.R.L. Bellbiotin 323
294 M 2022 02450 06/04/2022 KELLER STEAK HOUSE SRL KELLER STEAK HOUSE 325
295 M 2022 02451 06/04/2022 ORIGO SHOP S.R.L origo 326

296 M 2022 02453
06/04/2022 COFFEENATIV ROASTERY

S.R.L.
COFFEENATIV ROASTERY 328

297 M 2022 02454
06/04/2022 COFFEENATIV ROASTERY

S.R.L.
330

298 M 2022 02455 06/04/2022 ORIGO SHOP S.R.L 332

299 m 2022 02457
06/04/2022 TOTAL SECURITY GUARD

SRL
TSG SECURITY SISTEME
SECURITATE

334

300 M 2022 02460 06/04/2022 BRILLO INVESTE SRL BrilloBeauty 334
301 M 2022 02461 06/04/2022 REDLACK PROD SRL moobler 335

302 M 2022 02466
11/04/2022 OCTAVIAN-ARTUR

FALCEANU
AD PRODUCTION WE make
it happen

335

303 M 2022 02467 07/04/2022 ȘANTA SERGIU-LEONTIN BEST 336
304 M 2022 02468 07/04/2022 SANOFOODS cmbck 336
305 M 2022 02469 07/04/2022 IONUȚ ALEXANDROVICI MOTOYAMA 337
306 M 2022 02470 07/04/2022 ATLANTIC MOBILE SRL Dux Ducis 340
307 M 2022 02471 07/04/2022 DEL CORSO FAMILY SRL KAI 342

308 M 2022 02472
07/04/2022 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE

TELEVIZIUNE
NOAPTEA ALBĂ A FILMULUI
ROMÂNESC

342

309 M 2022 02473
07/04/2022 ILLUMA AESTHETIC

CLINIQUE S.R.L.
ILLUMA AESTHETIC
CLINIQUE

350

310 M 2022 02474
07/04/2022 PHARMNET PLUS SRL BENEVA Sănătatea, mai

aproape.
350

311 M 2022 02476 07/04/2022 EURO PRINT SHOP SRL EPS 351
312 M 2022 02477 07/04/2022 ATLANTIC MOBILE SRL Ringke 352
313 M 2022 02479 07/04/2022 LIGA PROFESIONISTĂ DE

BASCHET
BOGDAN FILCEA

LIGA PROFESIONISTĂ DE
BASCHET

354

314 M 2022 02481
07/04/2022 ALI ENERGY CONSULTING

S.R.L-D
VECHEA VATRĂ 354

315 M 2022 02484 07/04/2022 BLACKPEN DESIGNS S.R.L. BLACKPEN 354
316 M 2022 02485 07/04/2022 ELECTRA S.R.L. SEGURON 355
317 M 2022 02486 07/04/2022 MARITIMO LEISURE S.R.L. LOYAL PALADIN 355
318 M 2022 02488 07/04/2022 ALKALOID AD SKOPJE DAFREDA 356
319 M 2022 02490 07/04/2022 PRO EXPERT SRL STROP DE BINE 356
320 M 2022 02491 07/04/2022 ANTENA 3 S.A. DESCOPERIȚI 357
321 M 2022 02494 08/04/2022 KO SECURITY GUARD SRL K.O. GUARD SECURITY 359
322 M 2022 02495 08/04/2022 NAVY TEAM SECURITY SRL NAVY TEAM SECURITY 360
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323 M 2022 02496 08/04/2022 ROUTE ORIZONT S.R.L. ROUTE ORIZONT 360

324 M 2022 02497
08/04/2022 RITTER SERVICES SRL RITTER.RO Broker de

Asigurare
363

325 M 2022 02498 08/04/2022 GENECEUTICA SRL DAOmigraine 365
326 M 2022 02499 08/04/2022 HERABLUM SRL BLUMSWEAR 366

327 M 2022 02504
08/04/2022 CABINET DR. HORIA

COLIBASANU SRL
AscenDent 367

328 M 2022 02505 08/04/2022 SC ROAD CENTRE SRL EdVenture School 367

329 M 2022 02506
08/04/2022 WEB4 TECH

PROFESSIONAL SRL
Bălici bebe store 367

330 M 2022 02509 08/04/2022 BEST SRL FruBest 368

331 M 2022 02510
11/04/2022 SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL
FAVORIT TV 368

332 M 2022 02511
08/04/2022 S.C. BOARDWALK

RESIDENCE S.R.L
LUMA 369

333 M 2022 02512 08/04/2022 PITĂ CU OU SRL Pită cu WOW 369

334 M 2022 02516
11/04/2022 SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL
Naţional fm 370

335 M 2022 02517
11/04/2022 SC ROYAL ESTATES &

BUILDINGS SRL
TTV 370

336 M 2022 02518
08/04/2022 SERVICE TOTAL

CLIMAVENT S.R.L.
Service Total Climavent 371

337 M 2022 02519
08/04/2022 GANDUL MEDIA NETWORK

SRL
PARIOMANIA 371

338 M 2022 02521 08/04/2022 COMUNA SPULBER BUCIUMASII DIN SPULBER 373
339 M 2022 02522 08/04/2022 MEDAZ LIFE CONSUM SRL MedAZ 374
340 M 2022 02525 08/04/2022 SUPGUARD SPYAR S.R.L. SUPGUARD SPYAR 379

341 M 2022 02526
08/04/2022 LARTA MANAGEMENT

S.R.L.
LARTA 379

342 M 2022 02528 08/04/2022 RUBEXIM CONCEPT S.R.L. RUBEXIM 380

343 M 2022 02529
08/04/2022 ORAL DESIGN ALBA SRL OpenDesign TRUSTED

DENTAL CLINIC
410

344 M 2022 02531 09/04/2022 DAMICO INFO MEDIA SRL PULS 24 www.puls24.ro 410
345 M 2022 02533 10/04/2022 DAYSPORTCOM 1923 411
346 M 2022 02534 10/04/2022 BESTETIC FOR LIFE SRL VITTA CLINIC 411
347 M 2022 02535 10/04/2022 BESTETIC FOR LIFE SRL 412
348 M 2022 02536 11/04/2022 BESTETIC FOR LIFE vitta 412

349 M 2022 02539
11/04/2022 SC AUTOMOBILE DACIA SA Împreună spre KILOMETRUL

BINE
413

350 M 2022 02540
11/04/2022 IMPACT DEVELOPER &

CONTRACTOR SA
Wellness Club By
GREENFIELD

413

351 M 2022 02546
11/04/2022 PROGRESS CONSULTING

SA
ZENSANIT 414

352 M 2022 02547
11/04/2022 IMPLANT EXPERT

SERVICES SRL
DentalVerse by Dr. Leahu 414

353 M 2022 02549 12/04/2022 SCHEAU GEORGE SIMION modulo Tot mai simplu! 415

354 M 2022 02551
11/04/2022 PROGRESS CONSULTING

SA
DEZISTRONG 415
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355 M 2022 02554
11/04/2022 PROGRESS CONSULTING

SA
CURATALL 416

356 M 2022 02557
11/04/2022 PROGRESS CONSULTING

SA
DEZINSTRONG 416

357 M 2022 02559 11/04/2022 EMIL ROȘCA STORY OF OUD 417

358 M 2022 02560
11/04/2022 ALINA-SIMONA SOANEA-

ANTONESCU
ARTBOX 417

359 M 2022 02564
11/04/2022 PHOTOMEDIA EM360 SRL

AD MEDIA CONSULT SRL
PACTUL PENTRU
STABILITATE 2022 - 2023

418

360 M 2022 02566 11/04/2022 PALATUL SUTER SRL LE GEORGE BUCHAREST 419
361 M 2022 02567 11/04/2022 VINURI PĂNCENE SRL apus de soare 419

362 M 2022 02569
11/04/2022 IMPACT DIGITAL

KOMMERCE S.R.L.
RUNIMEX 420

363 M 2022 02570 11/04/2022 VIRGIL MÂNDRU APOGEUM 425

364 M 2022 02572
11/04/2022 DOMENIILE VITICOLE

TOHANI S.R.L.
MOŞIA DE LA TOHANI 426

365 M 2022 02573 11/04/2022 ANTENA 3 S.A. DECISIV 426

366 M 2022 02575
12/04/2022 ALEXANDRU OLEA PORKERIA BISTRO &

DELIVERY EST 2021
428

367 M 2022 02577 12/04/2022 ALIA S.A. SOLO 428
368 M 2022 02578 12/04/2022 SOLUTIONS

DEVELOPMENT GROUP
S.R.L.

SDG SOLUTIONS
DEVELOPMENT GROUP

429

369 M 2022 02579 12/04/2022 INFOPRIM S.R.L. Infoprim 429

370 M 2022 02583
12/04/2022 CARTIER SALON

SIGNATURE S.R.L.
CARTIER SALON &
FASHION

430

371 M 2022 02586 12/04/2022 GRADINA LETCA SRL Y 430
372 M 2022 02587 12/04/2022 GRADINA LETCA SRL LEGUME JUCĂUŞE 434

373 M 2022 02592
12/04/2022 HA HA HA PRODUCTION

SRL
FLOW MUSIC 438

374 M 2022 02594
12/04/2022 IBB IMOBILIARE ROMÂNIA

SRL
iResidence 439

375 M 2022 02595 12/04/2022 MAXAGRO CENTER SRL MAXAGRO 440

376 M 2022 02598
12/04/2022 AMBER OAK HOLDINGS

SRL
AMBER OAK MEMBERS
CLUB

443

377 M 2022 02603 12/04/2022 DELUXE CARDS SRL VenCare 443
378 M 2022 02605 12/04/2022 SORIN-NICOLAE POPA MAXWELL LEADERSHIP 444
379 M 2022 02606 12/04/2022 IULIA-MARIA DRISIS ew excellwise 444
380 M 2022 02608 12/04/2022 GENECEUTICA SRL DAOconfort 444
381 M 2022 02613 12/04/2022 SC LAURUS MEDICAL SRL LaurusMedical clinics 445
382 M 2022 02614 13/04/2022 MERO PROGRAMARI SRL Beauty Elite Meetup 445
383 M 2022 02615 12/04/2022 MINERALPORT S.R.L. M Mineralport 446

384 M 2022 02622
12/04/2022 ASOCIAȚIA COALIȚIA PRO

DEEE
COALIȚIA PRO DEEE
ROMÂNIA

446

385 M 2022 02625 13/04/2022 IULIAN BACAIN DEVEDEREMAX 447
386 M 2022 02626 13/04/2022 MARINCOM SRL fluffy fii și tu un nor pufos :) 448
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387 M 2022 02629
13/04/2022 CASA DE VINURI COTNARI

SA
MILLESIME COTNARI 448

388 M 2022 02634 13/04/2022 IONUȚ MIHAIL FLORESCU SAVORMANGER 448
389 M 2022 02635 13/04/2022 STRADE

BAUUNTERNEHMUNG
S.R.L.

Strade 449

390 M 2022 02638 13/04/2022 NECRI SAN SRL Regalina -DIN 1994- OUĂ
NOBILE DE RÂȘNOV DE
LA GĂINI CRESCUTE ÎN
CONDIȚII BOIEREȘTI BINE
OMENITE

449

391 M 2022 02641
13/04/2022 PROPERTY CONCEPT

SOLUTIONS SRL
PROPERTY CONCEPT 450

392 M 2022 02643
13/04/2022 BLEU STAR PHARMA

TRADING LTD
CereBleu 450

393 M 2022 02644
13/04/2022 FUSE ARCHITECTURE &

INTERIOR DESIGN S.R.L.
FUSE 452

394 M 2022 02645 13/04/2022 ALKALOID AD SKOPJE NODRIGA 452

395 M 2022 02647
13/04/2022 BLEU STAR PHARMA

TRADING LTD
D3BLEU LIPOSOMAL 453

396 M 2022 02650
13/04/2022 INTERNET GROUP D.O.O.

BEOGRAD
TESLA 454

397 M 2022 02652
13/04/2022 BLEU STAR PHARMA

TRADING LTD
ProBleu 455

398 M 2022 02653
13/04/2022 BLEU STAR PHARMA

TRADING LTD
UriBleu 456

399 M 2022 02654 13/04/2022 DORCAS CONF SRL Dolce far niente 458
400 M 2022 02656 13/04/2022 HOLCIM AG Holcim RoadMax 467
401 M 2022 02659 13/04/2022 HOLCIM AG Holcim CretoMax 467

402 M 2022 02661
13/04/2022 PETER JOHN BREWERY

SRL
PETER JOHN BREWERY 468

403 M 2022 02662 13/04/2022 SC SEMAR AGRO SRL semar 468
404 M 2022 02663 13/04/2022 PROFI ROM FOOD S.R.L. Happy friends It's easy! 469
405 M 2022 02665 14/04/2022 LATINO MAXI SRL Jolly JELLY LAND 469
406 M 2022 02667 14/04/2022 CENTRUL DE PROIECTE

EDUCATIONALE SI
SPORTIVE BUCURESTI -
PROEDUS

Târgul de Meserii pentru
Învățământul Dual - Fii
Meseriaș! Îndrăgostește-te de
meseria ta!

470

407 M 2022 02668
14/04/2022 HM BUSINESS GROUP SRL affordHire Atitudinea creează

atitudini
471

408 M 2022 02669 14/04/2022 CAMBIA HOME S.R.L. Cambia HOME 473
409 M 2022 02671 14/04/2022 REAL INVEST SRL AKTIVTHERM 473

410 M 2022 02677
14/04/2022 CLUB SPORTIV MINAUR

BAIA MARE
MINAUR 474

411 M 2022 02678
14/04/2022 CAR AND LEASE BROKER

S.R.L.
BROKER AUTO DEALER
AUTO MULTIBRAND

474
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412 M 2022 02681 14/04/2022 ASOCIATIA PAX NR. 21
TIMISOARA

I.G.M.A.A.U. MAREA
LOJA NATIONALA DIN
ROMANIA MASONERIA
UNIVERSALA R.L PAX
NR.21 OR TIMISOARA

476

413 M 2022 02684
14/04/2022 LACAFEI SPECIALTY

COFFEE S.R.L.
LACAFEI specialty coffee 477

414 M 2022 02686
14/04/2022 FOOD-NELIMITAT SRL NEVADA more than a burger

house EST. 2017
478

415 M 2022 02687 14/04/2022 IURIE TIMOFTE NASTELLE 479

416 M 2022 02694
14/04/2022 HELLO CONSUMER

INTERACTION S.R.L.
HEYO.club 481

417 M 2022 02696 14/04/2022 SC DINAMO 1948 SA DINAMO TV 482
418 M 2022 02697 14/04/2022 SIBSTIL DOORS SRL KULTTÜR 482

419 M 2022 02700
14/04/2022 CRISTIAN-IANI SAVA ADC AMERICAN DREAM

CARS
483

420 M 2022 02704 14/04/2022 IHAIR MOD SRL IHAIR 483
421 M 2022 02707 14/04/2022 THIRDEYE CONSULTING Dentaprenor 484
422 M 2022 02708 14/04/2022 BIG BANG HUB SRL ASCUTZIT.RO 484

423 M 2022 02714
14/04/2022 MIKO MATEI IOAN RENDEZ-VOUS CAFE-

CINEMA
484

424 M 2022 02716 14/04/2022 AGROFIN MOLDOVA S.R.L. AM www.culturiagricole.ro 485
425 M 2022 02717 14/04/2022 EDU APPS S.R.L. Edu Talks 490
426 M 2022 02720 14/04/2022 CARDIOMED SRL cardiomed 491
427 M 2022 02725 14/04/2022 RUSTICARM SRL Virșli de Podele 492
428 M 2022 02726 14/04/2022 HARAS SRL EUFORIA RETREAT+SPA 492
429 M 2022 02732 15/04/2022 VASILE MARCEL TANTAU DIGENIO 493

430 M 2022 02735
15/04/2022 GPT HOME SERVICE S.R.L. GPT Home Service Case

Inteligente
493

431 M 2022 02736
15/04/2022 ASOCIATIA LUGERA

HEARTS
494

432 M 2022 02739 15/04/2022 ROLAND AUTO PARK SRL Roland Auto 495
433 M 2022 02744 15/04/2022 HERBAGETICA SRL EXTRACTE

STANDARDIZATE
HERBAGETICA
SUPERFECUND FEMEI
Formulă premium 14 extracte
intense

495

434 M 2022 02748 17/04/2022 UDREA SILVIU-GABRIELA MARKETY 496





2. LISTA CERERILOR DE MĂRCI
RESPINSE LA ÎNREGISTRARE
CONFORM LEGII NR. 84/1998, 
REPUBLICATĂ, ÎN ORDINEA
NUMĂRULUI DE DEPOZIT

Se publică în ordine următoarele date conform normelor OMPI:
ST 60 şi ST3, şi anume: numărul depozitului (210); data înregistrării cererii
(151); numărul de înregistrare al mărcii/indicaţiei geografice acordate (111);
numele şi adresa titularului (732); denumirea sau reproducerea mărcii (540);
prioritatea invocată (300); lista produselor şi serviciilor pentru care s-a cerut
înregistrarea (511), conform claselor de produse şi/sau servicii ale clasificării
internaţionale.
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(210) M 2021 06631
(151) 13/09/2021
(732) CLAUDIU POP-BUIA, STRADA 1

DECEMBRIE NR.20, AP.2, JUDEŢ
BISTRIŢA NĂSĂUD, BISTRITA,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

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

(540)

Transilvania Depo
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

pentru bideuri, robinete simple pentru chiuvete
de baie, robinete pentru instalații de alimentare
cu apă, dușuri vândute sub formă de seturi,
căzi de duș, căzi pentru duș, căzi de baie,
căzi care încorporează jeturi de aer, paravane
de cadă, cabine pentru duș, cabine de duș,
uși pentru cabine de duș, paravane pentru
cabine de duș, cabine de duș din sticlă, uși
pentru cabine de duș cu cadru metalic, rigole de
dus, uși nemetalice, mobilier de baie, mobilier
de baie modular, accesorii pentru baie sub
formă de mobilier, aplice (corpuri electrice de
iluminat), oglinzi de baie, oglinzi de perete,
piatră, piatră de pavare, piatră de construcții,
materiale, nu din metal, pentru edificare și
construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, mașini, mașini-unelte, unelte
acționate electric, scule și instrumente de mână
acționate manual (exceptând transportul lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere cât mai comod prin magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul referitoare la materiale
de construcții și elemente din metal, materiale de
întărire din metal  pentru construcții, materiale
de construcții (metalice) sub formă de panouri,
materiale de construcții (metalice) sub formă de
foi, materiale de construcții (metalice) sub formă
de plăci, materiale de construcții nemetalice,
materiale de construcții din materiale plastice,
materiale de constructii, din lemn, materiale
de construcții din fibre minerale, materiale de
etanșare pentru îmbinări în construcții, gresie
pentru construcții, adezivi pentru fixarea gresiei,
faianță, plăci de faianță, adezivi pentru fixarea
plăcilor de faianță, articole din ceramică pentru
construcții, blocuri și suprafețe de pavaj din
gresie ceramică, materiale și elemente de
construcție și edificare, nemetalice, parchet,
parchete de lemn, plăci de parchet laminat,
plinte nemetalice, plăci pentru izolații, nu din
metal, instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate, articole sanitare
realizate din piatră, articole sanitare realizate
din porțelan, lavoare individuale, robinete pentru
lavoare, accesorii de scurgere pentru lavoare,
vase de toaletă, vase pentru toaletă, vase
de toaletă (w.c.), vase de toaletă cu jet de
apă pentru spălare, rezervoare w.c., rezervoare
pentru toaletă, toalete individuale încastrate,
bideuri, pisoare (obiecte sanitare), capace
pentru vase de toaletă, clapete de acționare
pentru rezervoare de closet, clapete de acționare
(piese pentru vase de toaletă), clapete de

35. Regruparea în avantajul terţilor a materiale
de construcții și elemente din metal, materiale de
întărire din metal  pentru construcții, materiale
de construcții (metalice) sub formă de panouri,
materiale de construcții (metalice) sub formă de
foi, materiale de construcții (metalice) sub formă
de plăci, materiale de construcții nemetalice,
materiale de construcții din materiale plastice,
materiale de constructii, din lemn, materiale
de construcții din fibre minerale, materiale de
etanșare pentru îmbinări în construcții, gresie
pentru construcții, adezivi pentru fixarea gresiei,
faianță, plăci de faianță, adezivi pentru fixarea
plăcilor de faianță, articole din ceramică pentru
construcții, blocuri și suprafețe de pavaj din
gresie ceramică, materiale și elemente de
construcție și edificare, nemetalice, parchet,
parchete de lemn, plăci de parchet laminat,
plinte nemetalice, plăci pentru izolații, nu din
metal, instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate, articole sanitare
realizate din piatră, articole sanitare realizate
din porțelan, lavoare individuale, robinete pentru
lavoare, accesorii de scurgere pentru lavoare,
vase de toaletă, vase pentru toaletă, vase
de toaletă (w.c.), vase de toaletă cu jet de
apă pentru spălare, rezervoare w.c., rezervoare
pentru toaletă, toalete individuale încastrate,
bideuri, pisoare (obiecte sanitare), capace
pentru vase de toaletă, clapete de acționare
pentru rezervoare de closet, clapete de acționare
(piese pentru vase de toaletă), clapete de
acționare pentru rezervoare de apă pentru
closet, accesorii pentru baie, accesorii de uz
sanitar, robinete, robineți, robineți de apă,
robinete de apă, robinete pentru lavoare,
robinete pentru baie, robinete de duș, robinete
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acționare pentru rezervoare de apă pentru
closet, accesorii pentru baie, accesorii de uz
sanitar, robinete, robineți, robineți de apă,
robinete de apă, robinete pentru lavoare,
robinete pentru baie, robinete de duș, robinete
pentru bideuri, robinete simple pentru chiuvete
de baie, robinete pentru instalații de alimentare
cu apă, dușuri vândute sub formă de seturi,
căzi de duș, căzi pentru duș, căzi de baie, căzi
care încorporează jeturi de aer, paravane de
cadă, cabine pentru duș, cabine de duș, uși
pentru cabine de duș, paravane pentru cabine
de duș, cabine de duș din sticlă, uși pentru
cabine de duș cu cadru metalic, rigole de dus,
uși nemetalice, mobilier de baie, mobilier de
baie modular, accesorii pentru baie sub formă
de mobilier, aplice (corpuri electrice de iluminat),
oglinzi de baie, oglinzi de perete, piatră, piatră
de pavare, piatră de construcții, materiale,
nu din metal, pentru edificare și construcție,
conducte rigide, nu din metal, pentru edificare,
mașini, mașini-unelte, unelte acționate electric,
scule și instrumente de mână acționate manual,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
online referitoare la materiale de construcții și
elemente din metal, materiale de întărire din
metal pentru construcții,  materiale de construcții
(metalice) sub formă de panouri, materiale
de construcții (metalice) sub formă de foi, 
materiale de construcții (metalice) sub formă
de plăci, materiale de construcții nemetalice,
materiale de construcții din materiale plastice,
materiale de constructii, din lemn, materiale
de construcții din fibre minerale, materiale de
etanșare pentru îmbinări în construcții, gresie
pentru construcții, adezivi pentru fixarea gresiei,
faianță, plăci de faianță, adezivi pentru fixarea
plăcilor de faianță, articole din ceramică pentru
construcții, blocuri și suprafețe de pavaj din
gresie ceramică, materiale și elemente de
construcție și edificare, nemetalice, parchet,
parchete de lemn, plăci de parchet laminat,
plinte nemetalice, plăci pentru izolații, nu din
metal, instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate, articole sanitare
realizate din piatră, articole sanitare realizate
din porțelan, lavoare individuale, robinete pentru
lavoare, accesorii de scurgere pentru lavoare,
vase de toaletă, vase pentru toaletă, vase
de toaletă (w.c.), vase de toaletă cu jet de
apă pentru spălare, rezervoare w.c., rezervoare
pentru toaletă, toalete individuale încastrate,
bideuri, pisoare (obiecte sanitare), capace
pentru vase de toaletă, clapete de acționare
pentru rezervoare de closet, clapete de acționare
(piese pentru vase de toaletă), clapete de
acționare pentru rezervoare de apă pentru

closet, accesorii pentru baie, accesorii de uz
sanitar, robinete, robineți, robineți de apă,
robinete de apă, robinete pentru lavoare,
robinete pentru baie, robinete de duș, robinete
pentru bideuri, robinete simple pentru chiuvete
de baie, robinete pentru instalații de alimentare
cu apă, dușuri vândute sub formă de seturi,
căzi de duș, căzi pentru duș, căzi de baie,
căzi care încorporează jeturi de aer, paravane
de cadă, cabine pentru duș, cabine de duș,
uși pentru cabine de duș, paravane pentru
cabine de duș, cabine de duș din sticlă, uși
pentru cabine de duș cu cadru metalic, rigole de
dus, uși nemetalice, mobilier de baie, mobilier
de baie modular, accesorii pentru baie sub
formă de mobilier, aplice (corpuri electrice de
iluminat), oglinzi de baie, oglinzi de perete,
piatră, piatră de pavare, piatră de construcții,
materiale, nu din metal, pentru edificare și
construcție, conducte rigide, nu din metal, pentru
edificare, mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, scule și instrumente de mână acționate
manual, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la materiale de construcții și elemente
din metal, materiale de întărire din metal
pentru construcții, materiale de construcții
(metalice) sub formă de panouri, materiale
de construcții (metalice) sub formă de foi,
materiale de construcții (metalice) sub formă
de plăci, materiale de construcții nemetalice,
materiale de construcții din materiale plastice,
materiale de constructii, din lemn, materiale
de construcții din fibre minerale, materiale de
etanșare pentru îmbinări în construcții, gresie
pentru construcții, adezivi pentru fixarea gresiei,
faianță, plăci de faianță, adezivi pentru fixarea
plăcilor de faianță, articole din ceramică pentru
construcții, blocuri și suprafețe de pavaj din
gresie ceramică, materiale și elemente de
construcție și edificare, nemetalice, parchet,
parchete de lemn, plăci de parchet laminat,
plinte nemetalice, plăci pentru izolații, nu din
metal, instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate, articole sanitare
realizate din piatră, articole sanitare realizate
din porțelan, lavoare individuale, robinete pentru
lavoare, accesorii de scurgere pentru lavoare,
vase de toaletă, vase pentru toaletă, vase
de toaletă (w.c.), vase de toaletă cu jet de
apă pentru spălare, rezervoare w.c., rezervoare
pentru toaletă, toalete individuale încastrate,
bideuri, pisoare (obiecte sanitare), capace
pentru vase de toaletă, clapete de acționare
pentru rezervoare de closet, clapete de acționare
(piese pentru vase de toaletă), clapete de
acționare pentru rezervoare de apă pentru
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closet, accesorii pentru baie, accesorii de uz
sanitar, robinete, robineți, robineți de apă,
robinete de apă, robinete pentru lavoare,
robinete pentru baie, robinete de duș, robinete
pentru bideuri, robinete simple pentru chiuvete
de baie, robinete pentru instalații de alimentare
cu apă, dușuri vândute sub formă de seturi,
căzi de duș, căzi pentru duș, căzi de baie,
căzi care încorporează jeturi de aer, paravane
de cadă, cabine pentru duș, cabine de duș,
uși pentru cabine de duș, paravane pentru
cabine de duș, cabine de duș din sticlă,
uși pentru cabine de duș cu cadru metalic,
rigole de dus, uși nemetalice, mobilier de
baie, mobilier de baie modular, accesorii pentru
baie sub formă de mobilier, aplice (corpuri
electrice de iluminat), oglinzi de baie, oglinzi
de perete, piatră, piatră de pavare, piatră
de construcții, materiale, nu din metal, pentru
edificare și construcție, conducte rigide, nu din
metal, pentru edificare, mașini, mașini-unelte,
unelte acționate electric, scule și instrumente
de mână acționate manual, informatii despre
vanzarea de produse, prezentate sub forma
unui ghid de comenzi online, cu functie de
cautare, cu privire la materiale de construcții
și elemente din metal, materiale de întărire
din  metal  pentru  construcții,  materiale  de
construcții (metalice) sub formă de panouri,
materiale de construcții (metalice) sub formă de
foi, materiale de construcții (metalice) sub formă
de plăci, materiale de construcții nemetalice,
materiale de construcții din materiale plastice,
materiale de constructii, din lemn, materiale
de construcții din fibre minerale, materiale de
etanșare pentru îmbinări în construcții, gresie
pentru construcții, adezivi pentru fixarea gresiei,
faianță, plăci de faianță, adezivi pentru fixarea
plăcilor de faianță, articole din ceramică pentru
construcții, blocuri și suprafețe de pavaj din
gresie ceramică, materiale și elemente de
construcție și edificare, nemetalice, parchet,
parchete de lemn, plăci de parchet laminat,
plinte nemetalice, plăci pentru izolații, nu din
metal, instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate, articole sanitare
realizate din piatră, articole sanitare realizate
din porțelan, lavoare individuale, robinete pentru
lavoare, accesorii de scurgere pentru lavoare,
vase de toaletă, vase pentru toaletă, vase
de toaletă (w.c.), vase de toaletă cu jet de
apă pentru spălare, rezervoare w.c., rezervoare
pentru toaletă, toalete individuale încastrate,
bideuri, pisoare (obiecte sanitare), capace
pentru vase de toaletă, clapete de acționare
pentru rezervoare de closet, clapete de acționare
(piese pentru vase de toaletă), clapete de

closet, accesorii pentru baie, accesorii de uz
sanitar, robinete, robineți, robineți de apă,
robinete de apă, robinete pentru lavoare,
robinete pentru baie, robinete de duș, robinete
pentru bideuri, robinete simple pentru chiuvete
de baie, robinete pentru instalații de alimentare
cu apă, dușuri vândute sub formă de seturi,
căzi de duș, căzi pentru duș, căzi de baie, căzi
care încorporează jeturi de aer, paravane de
cadă, cabine pentru duș, cabine de duș, uși
pentru cabine de duș, paravane pentru cabine
de duș, cabine de duș din sticlă, uși pentru
cabine de duș cu cadru metalic, rigole de dus,
uși nemetalice, mobilier de baie, mobilier de
baie modular, accesorii pentru baie sub formă
de mobilier, aplice (corpuri electrice de iluminat),
oglinzi de baie, oglinzi de perete, piatră, piatră
de pavare, piatră de construcții, materiale, nu din
metal, pentru edificare și construcție, conducte
rigide, nu din metal, pentru edificare, mașini,
mașini-unelte, unelte acționate electric, scule și
instrumente de mână acționate manual, reclama,
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administratie comerciala, lucrari de birou in
legatura cu materiale de construcții și elemente
din metal, materiale de întărire din metal
pentru  construcții,  materiale  de  construcții
(metalice) sub formă de panouri, materiale
de construcții (metalice) sub formă de foi,
materiale de construcții (metalice) sub formă
de plăci, materiale de construcții nemetalice,
materiale de construcții din materiale plastice,
materiale de constructii, din lemn, materiale
de construcții din fibre minerale, materiale de
etanșare pentru îmbinări în construcții, gresie
pentru construcții, adezivi pentru fixarea gresiei,
faianță, plăci de faianță, adezivi pentru fixarea
plăcilor de faianță, articole din ceramică pentru
construcții, blocuri și suprafețe de pavaj din
gresie ceramică, materiale și elemente de
construcție și edificare, nemetalice, parchet,
parchete de lemn, plăci de parchet laminat,
plinte nemetalice, plăci pentru izolații, nu din
metal, instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate, articole sanitare
realizate din piatră, articole sanitare realizate
din porțelan, lavoare individuale, robinete pentru
lavoare, accesorii de scurgere pentru lavoare,
vase de toaletă, vase pentru toaletă, vase
de toaletă (w.c.), vase de toaletă cu jet de
apă pentru spălare, rezervoare w.c., rezervoare
pentru toaletă, toalete individuale încastrate,
bideuri, pisoare (obiecte sanitare), capace
pentru vase de toaletă, clapete de acționare
pentru rezervoare de closet, clapete de acționare
(piese pentru vase de toaletă), clapete de
acționare pentru rezervoare de apă pentru
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acționare pentru rezervoare de apă pentru
closet, accesorii pentru baie, accesorii de uz
sanitar, robinete, robineți, robineți de apă,
robinete de apă, robinete pentru lavoare,
robinete pentru baie, robinete de duș, robinete
pentru bideuri, robinete simple pentru chiuvete
de baie, robinete pentru instalații de alimentare
cu apă, dușuri vândute sub formă de seturi,
căzi de duș, căzi pentru duș, căzi de baie, căzi
care încorporează jeturi de aer, paravane de
cadă, cabine pentru duș, cabine de duș, uși
pentru cabine de duș, paravane pentru cabine
de duș, cabine de duș din sticlă, uși pentru
cabine de duș cu cadru metalic, rigole de dus,
uși nemetalice, mobilier de baie, mobilier de
baie modular, accesorii pentru baie sub formă
de mobilier, aplice (corpuri electrice de iluminat),
oglinzi de baie, oglinzi de perete, piatră, piatră
de pavare, piatră de construcții, materiale, nu din
metal, pentru edificare și construcție, conducte
rigide, nu din metal, pentru edificare, mașini,
mașini-unelte, unelte acționate electric, scule și
instrumente de mână acționate manual.

───────

(210) M 2021 07123
(151) 04/10/2021
(732) COMPANIA SEMINTE FUNDULEA

S.R.L., STR. CALOIAN JUDETUL
NR. 17, BL. B4C, SC. B, ET. 8,
AP. 107, CAMERA 1, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

HIBRID PREMIUM
FLOAREA-SOARELUI

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

31. Semințe de floarea-soarelui neprocesate,
semințe naturale, semințe brute, semințe
neprocesate, semințe pentru agricultură brute
si neprocesate, semințe de plantat, semințe
pentru horticultură brute si neprocesate, semințe
pentru semănat, produse pentru însămânțare
(semințe), semințe brute și neprelucrate, semințe
neprocesate de uz agricol.

───────

acționare pentru rezervoare de apă pentru
closet, accesorii pentru baie, accesorii de uz
sanitar, robinete, robineți, robineți de apă,
robinete de apă, robinete pentru lavoare,
robinete pentru baie, robinete de duș, robinete
pentru bideuri, robinete simple pentru chiuvete
de baie, robinete pentru instalații de alimentare
cu apă, dușuri vândute sub formă de seturi,
căzi de duș, căzi pentru duș, căzi de baie, căzi
care încorporează jeturi de aer, paravane de
cadă, cabine pentru duș, cabine de duș, uși
pentru cabine de duș, paravane pentru cabine
de duș, cabine de duș din sticlă, uși pentru
cabine de duș cu cadru metalic, rigole de dus,
uși nemetalice, mobilier de baie, mobilier de
baie modular, accesorii pentru baie sub formă
de mobilier, aplice (corpuri electrice de iluminat),
oglinzi de baie, oglinzi de perete, piatră, piatră
de pavare, piatră de construcții, materiale, nu din
metal, pentru edificare și construcție, conducte
rigide, nu din metal, pentru edificare, mașini,
mașini-unelte, unelte acționate electric, scule și
instrumente de mână acționate manual, servicii
de informatii comerciale furnizate online prin
internet sau o retea globala de calculatoare, cu
privire la materiale de construcții și elemente
din metal, materiale de întărire din metal
pentru  construcții,  materiale  de  construcții
(metalice) sub formă de panouri, materiale
de construcții (metalice) sub formă de foi,
materiale de construcții (metalice) sub formă
de plăci, materiale de construcții nemetalice,
materiale de construcții din materiale plastice,
materiale de constructii, din lemn, materiale
de construcții din fibre minerale, materiale de
etanșare pentru îmbinări în construcții, gresie
pentru construcții, adezivi pentru fixarea gresiei,
faianță, plăci de faianță, adezivi pentru fixarea
plăcilor de faianță, articole din ceramică pentru
construcții, blocuri și suprafețe de pavaj din
gresie ceramică, materiale și elemente de
construcție și edificare, nemetalice, parchet,
parchete de lemn, plăci de parchet laminat,
plinte nemetalice, plăci pentru izolații, nu din
metal, instalații sanitare, alimentare cu apă și
echipamente de salubritate, articole sanitare
realizate din piatră, articole sanitare realizate
din porțelan, lavoare individuale, robinete pentru
lavoare, accesorii de scurgere pentru lavoare,
vase de toaletă, vase pentru toaletă, vase
de toaletă (w.c.), vase de toaletă cu jet de
apă pentru spălare, rezervoare w.c., rezervoare
pentru toaletă, toalete individuale încastrate,
bideuri, pisoare (obiecte sanitare), capace
pentru vase de toaletă, clapete de acționare
pentru rezervoare de closet, clapete de acționare
(piese pentru vase de toaletă), clapete de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

523

(210) M 2021 08101
(151) 10/11/2021
(732) LAURA RUDNYANSZKY, VASILE

ALECSANDRI 1 BIS, VILA 22,
JUDEŢ ILFOV, VOLUNTARI,
032355, ILFOV, ROMANIA

(540)

Conacul Thoroczkay-
Rudnyánszky

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu lucrări de artă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
brutărie.
43. Cazare temporară, furnizare de cazare
temporară, servicii de cazare temporară.

───────





Tabel cu cererile de mărci respinse la înregistrare 
(în ordinea numărului de depozit)
conform art. 26, alin (1), din legea nr. 84/1998,
republicată
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Cereri de mărci respinse la înregistrare publicate în BOPI nr. 07/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. crt. Nr. depozit Dată depozit Titular Denumire marcă pag.
(210) (151) (732) (540)

1 M 2021 06631 13/09/2021 CLAUDIU POP-BUIA Transilvania Depo 519

2 M 2021 07123
04/10/2021 COMPANIA SEMINTE

FUNDULEA S.R.L.
HIBRID PREMIUM
FLOAREA-SOARELUI

522

3 M 2021 08101
10/11/2021 LAURA RUDNYANSZKY Conacul Thoroczkay-

Rudnyánszky
523





Se publică în ordine următoarele date conform normelor OMPI: ST
60 şi ST3, şi anume: numărul depozitului (210); data înregistrării cererii
(151); numărul de înregistrare al mărcii/indicaţiei geografice acordate (111);
numele şi adresa titularului (732); denumirea sau reproducerea mărcii (540);
prioritatea invocată (300); lista produselor şi serviciilor pentru care s-a cerut
înregistrarea (511), conform claselor de produse şi/sau servicii ale clasificării
internaţionale.

3. LISTA MĂRCILOR ŞI INDICAŢIILOR
GEOGRAFICE ÎNREGISTRATE
CONFORM ART. 32, 
DIN LEGEA NR. 84/1998, REPUBLICATĂ, 
ÎN ORDINEA NUMĂRULUI DE DEPOZIT

Cei  interesaţi  pot  contesta deciziile  OSIM la Comisia de contestaţii 
din  OSIM  în  30  de  zile  de la  publicare.
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PLATON NR. 8, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030645, ROMANIA

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

(540)

Fedima Romania Asociaţia
Română a Producătorilor şi
Furnizorilor de Ingrediente
din Industria Panificaţiei,

Patiseriei şi Cofetăriei

(531) Clasificare Viena: 27.05.11; 27.05.15;
29.01.12

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2014 08615 (111)183276
(151) 22/12/2014
(732) SC TRANS LUKY SRL, STR.

ŞTEFAN CEL MARE NR. 145,
COMUNA VAMA, JUDEŢUL
SUCEAVA, SAT MOLID, ROMANIA

(540)

COMPLEX TURISTIC
Codrii Bucovinei

(531) Clasificare Viena: 01.01.05; 27.05.07;
27.05.15; 29.01.12

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

43. Restaurante şi cazare temporară.
───────

(210) M 2015 02934 (111)183405
(151) 29/04/2015
(732) BRANDINE ADVERTISING SRL,

STR. JARULUI, NR. 2, BL. 52, SC.
2, AP. 36, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

WOW LAB THE WHY-
OLOGY INSTITUTE

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2012 05695 (111)183366
(151) 06/09/2012
(732) FEDIMA ROMANIA, INTR.

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
280C), galben (Pantone 108C)

(591) Culori revendicate: verde închis, 
verdedeschis
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(210) M 2015 03318 (111)183444
(151) 15/05/2015
(732) SC ELECTROGRUP SA, CALEA

TURZII NR. 217, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400495, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 26.04.09;
27.05.21; 26.04.24; 26.04.18

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

4. Energie electrică.
37. Construcţii.
38. Telecomunicaţii.

───────

(210) M 2016 00867 (111)183303
(151) 22/02/2016
(732) SC FIVE OF KINGS SRL, STR.

ION CREANGĂ, NR. 9, JUDEŢUL
GALAŢI, GALAŢI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA P.F.A., STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL. E4,
ET. 3, AP. 54, GALAŢI, 800333

(540)

FIVE OF KINGS

(531) Clasificare Viena: 27.05.07; 27.01.16;
24.09.06; 24.09.01

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

28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi
de sport necuprinse în alte clase, decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2016 04896 (111)182871
(151) 22/07/2016
(732) GOLDAYS EVENTS SRL, STR.

PEISAJULUI NR. 66, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DILUDILA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(591) Culori revendicate: gri (pantone cool
Gray 10C), portocaliu (pantone 123C)
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(210) M 2016 04898 (111)183233
(151) 13/07/2016
(732) SC OCEAN FISH SRL, DN 2,

KM 14, NR. 72, JUDEŢUL ILFOV,
COMUNA AFUMAŢI, 077010,
ILFOV, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Ocean Fish Passion for fish!

(531) Clasificare Viena: 03.09.10; 26.03.05;
26.03.15; 26.11.02; 27.05.01; 29.01.04

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2016 04899 (111)183234
(151) 13/07/2016
(732) SC OCEAN FISH SRL, DN 2,

KM 14, NR. 72, JUDEŢUL ILFOV,
COMUNA AFUMAŢI, 077010,
ILFOV, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Ocean Fish Pasiunea
noastră este peştele!

(531) Clasificare Viena: 03.09.10; 26.03.05;
26.03.15; 26.11.02; 27.05.01; 29.01.04

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(591) Culori revendicate: albastru închis,
albastru deschis

(591) Culori revendicate: albastru închis,
albastru deschis
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(210) M 2016 05890 (111)183236
(151) 30/08/2016
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR. 44 A, ET. 4 A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

COOK & PLAY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Produse de imprimerie şi tipografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare (tipărituri).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
compilarea informaţiilor în baze de date,
organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau tv (programe şi generice radio şi/
sau tv), consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.

───────

(210) M 2016 07015 (111)183278
(151) 18/10/2016
(732) SC ADTRADE CONSULTING SRL,

STR. INDEPENDENŢEI NR. 15,
JUD. DÂMBOVIŢA, TARTASESTI,
137435, ROMANIA

(540)

VACUTA LOLA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie,
adezivi (materiale colante) pentru papetărie

sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor), materiale de instruire sau învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalat, caractere tipografice, clişee.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi
sport, decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2016 08736 (111)183252
(151) 28/12/2016
(732) SC AMENA FILM SRL, STR.

URUGUAY NR. 7, BL. B4, ET. 1,
AP. 5, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

ACTHARSIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────
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(210) M 2017 00295 (111)183453
(151) 26/01/2017
(732) VALENTIN-LIVIU PANA , B-

DUL TIMIŞOARA, NR. 63, BL.
0D8, ET. 6, AP. 148, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, BU, ROMANIA
NICOLAE-GIORGIAN CORCODEL,
STR. INDUSTRIEI, NR. 95, BL.
6A, SC. B, ET. 1, AP. 26, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

LORENA WINERY

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

33. Băuturi alcoolice ( cu excepţia berii).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, strângerea la un
loc în beneficiul terţilor a unor produse diverse
(excepând transportul) pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
aceste servicii pot fi asigurate de magazine
en gros sauu 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 import-export produse, respectiv
băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(210) M 2017 00939 (111)182813
(151) 15/02/2017
(732) SC NEXT TAXI PLUS SRL,

(540)

NEXT TAXI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Servicii de dispecerat taxi.

───────

STR. CULTURII NR. 33, CAM 1,
SECTOR 5, ROMANIA
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(210) M 2017 01011 (111)183197
(151) 17/02/2017
(732) SC SAN DELICI NATURA SRL,

STR. SPORTULUI NR. 29A,
JUDEŢUL ILFOV, TAMASI , ILFOV,
ROMANIA

(540)

San Delicio

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.11;
02.01.23; 27.05.01; 29.01.12

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.

───────

NR. 300, BL. S20, SC. 1, ET. 6,
AP. 24, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) VOX LEGIS CONSULT SRL, CALEA
VITAN NR. 106, BL.V40, SC. 3, ET.
3, AP.69, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Contemporani cu viitorul

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

clase:
7. Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehicule terestre), cuplaje
şi organe de transmisie (cu excepţia celor
pentru vehicule terestre), unelte agricole, altele
decât cele acţionate manual, incubatoare pentru
ouă, maşini automate pentru vânzare (solicităm
protecţia pentru toate produsele incluse în lista
alfabetică conform clasificării de la Nisa).
9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau a imaginii, suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice, compact
discuri, DVD-uri şi alte suporturi de înregistrare
digitale, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat,
maşini de calculat, echipamente de prelucrare
a datelor şi calculatoare, software pentru
computere, echipament pentru stingerea
incendiilor (solicităm protecţia pentru toate
produsele incluse în lista alfabetică conform
clasificării de la Nisa).

(591) Culori revendicate: maro închis, 
marodeschis

(210) M 2017 01901 (111)183230
(151) 21/03/2017
(732) BRAD ION, CALEA CĂLĂRAŞI
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11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare (solicităm protecţia pentru toate
produsele incluse în lista alfabetică conform
clasificarii de Nisa).
12. Vehicule, aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă (solicităm protecţia pentru toate
produsele incluse în lista alfabetică conform
clasificarii de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (solicităm protecţia
pentru toate serviciile incluse în lista alfabetică
conform clasificării de Nisa).

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţia pentru
toate serviciile incluse în lista alfabetică conform
clasificării de Nisa).
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(solicităm protecţia pentru toate serviciile incluse
în lista alfabetică conform clasificarii de Nisa).

───────

(210) M 2017 02361 (111)182862
(151) 06/04/2017
(732) MARINESCU ALEXANDRU

CONSTANTIN, ŞOS. COTROCENI
NR. 21, ET. 1, AP.10, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CONDUR by alexandru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02

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

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele şi bastoane, bice
şi articole de şelărie.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2017 02362 (111)182863
(151) 06/04/2017
(732) MARINESCU ALEXANDRU

CONSTANTIN, ŞOS. COTROCENI
NR. 21, ET. 1, AP.10, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

d'Aleaxandru -
made to mesure -

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10

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

18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale,
geamantane şi valize, umbrele şi bastoane, bice
şi articole de şelărie.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

38. Telecomunicaţii (solicităm protecţia pentru
toate serviciile incluse în lista alfabetică conform
clasificării de Nisa).
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(210) M 2017 02773 (111)183357
(151) 26/04/2017
(732) ASOCIATIA CARAVANA CU

MEDICI, CALEA MOŞILOR NR.
264, BL. 10, SC. B, ET. 1, AP.
29, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL , STR. 11 IUNIE
NR. 51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

CARAVANA CU MEDICI

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.11;
18.01.23; 18.01.07; 06.01.02; 24.13.24

clase:
41. Educaţie în domeniul medical, servicii de
instruire în domeniul medical, organizare de
evenimente ştiinţifice şi culturale cu caracter
medical, servicii educative pentru adulţi, tineri şi
copii în domeniul medical, furnizare de cursuri
de instruire în domeniul medical, organizare de
conferinţe şi simpozioane în domeniul medical,
servicii de instruire în domeniul tulburărilor
medicale şi tratamentelor aferente, coordonare
de cursuri în domeniul medical, demonstraţii în
scop de instruire în domeniul sănătăţii fizice
şi în domeniul medical, educaţie cu privire la
sănătatea fizică, educaţie în domeniul sănătăţii,
elaborare de materiale educative în domeniul
sănătăţii fizice şi în domeniul medical, furnizare
de informaţii cu caracter educativ în domeniul
sănătăţii şi condiţiei fizice.

44. Servicii medicale, servicii de asistenţă
medicală pentru oameni, consultaţii medicale,
diagnosticarea bolilor, efectuarea examenelor
medicale, furnizarea de servicii medicale,
furnizarea de tratament medical, informaţii
medicale, servicii de îngijire mentală, servicii
prestate de opticieni, stomatologie.

───────

(210) M 2017 02916 (111)183376
(151) 03/05/2017
(732) IONUT POP-BUIA, COMUNA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

MAKEBA, we are all
one PUB & BISTRO

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.13;
27.01.06; 27.05.24

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

43. Restaurante şi cazare temporară (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

MAIERU NR. 497, JUDEŢUL
BISTRIŢA-NĂSĂUD, SAT MAIERU,
ROMANIA

(591) Culori revendicate: roşu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2017 03214 (111)183247
(151) 15/05/2017
(732) SION DRAGOŞ FLORIN, ŞOS.

COTROCENI NR. 6, ET. 1, AP.
1, SECTOR 6, BUCUREŞTI, BU,
ROMANIA

(540)

E EDO SUSHI

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
29.01.12

clase:
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2017 03273 (111)183262
(151) 16/05/2017
(732) CIOBANU GETA, FDC DOCHIA

NR. 5-7, JUD. IAŞI, IAŞI, IA,
ROMANIA

(540)

DUMBRAVA MINUNATA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2017 03348 (111)183378
(151) 18/05/2017
(732) REACHMAN ADVISOR SRL,

CALEA DUMBRĂVII NR. 76C, ET.
2, JUD. SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(540)

ALLINK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2017 03409 (111)183356
(151) 22/05/2017
(732) SC RECOBOL SRL, B-DUL

GRIVIŢEI NR. 1U, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, ROMANIA

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

(540)

RecoJob
(531) Clasificare Viena: 24.01.05; 24.09.02;

24.09.05; 27.05.01; 29.01.12; 21.01.13

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru

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

(591) Culori revendicate: roşu, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferente,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2017 03412 (111)183355
(151) 22/05/2017
(732) SC RECOBOL SRL, B-DUL

GRIVIŢEI NR. 1U, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, ROMANIA

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

(540)

Reco

(531) Clasificare Viena: 24.01.05; 24.09.02;
24.09.05; 21.01.13; 27.05.01; 29.01.12

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferente,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de

servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2017 03504 (111)183385
(151) 25/05/2017
(732) SC MESTA MARMURA SI

TRAVERTIN SRL, BD. AUREL
VLAICU NR. 125, LOT 24, HALA 3,
CONSTANŢA, ROMANIA

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

(540)

MESTA PIATRA NATURA

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 07.01.25;
27.05.01; 27.05.11

clase:
19. Piatră naturală pentru construcţii.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din marmură, travertin, granit şi alte pietre
naturale (cu excepţia transportului lor) în
magazine specializate, on line şi în reviste de
specialitate, servicii de import şi export pentru
aceste produse.
37. Construcţii, reparaţii.
42. Servicii de design, amenajări interioare şi
exterioare a clădirilor, servicii de proiectare.

───────

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

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2017 03542 (111)183237
(151) 25/05/2017
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR. 44 A, ET. 4 A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

POFTITI IN VACANTA!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Produse de imprimerie şi topografie,
fotografie, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, baze
de date, organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, difuzarea de programe
radio şi/sau TV (programe şi generice radio şi/
sau TV), consultanţă în domeniul mass-media,
furnizarea de camere de discuţii în spaţiu virtual,
respectiv pe internet (internet chatrooms).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.

───────

(210) M 2017 03543 (111)183238
(151) 25/05/2017
(732) ANTENA TV GROUP SA, BD.

FICUSULUI NR. 44 A, ET. 4 A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

AVENTURA DE 4 STELE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Produse de imprimerie şi topografie,
fotografii, publicaţii (ziare şi reviste cu sau
fără caracter de periodice), articole de birou,
materiale publicitare.

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, baze
de date, organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, difuzare de programe radio
şi/sau TV (programe şi generice radio şi/sau TV),
consultanţă în domeniul mass-media, furnizarea
de camere de discuţii în spaţiu virtual, respectiv
pe internet (internet chatrooms).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Crearea şi dezvoltarea programelor de
calculator, crearea, întreţinerea şi găzduirea de
pagini şi site-uri web, furnizarea de motoare de
căutare pe internet.

───────

(210) M 2017 03869 (111)183349
(151) 12/06/2017
(732) LUPASCU CLAUDIA-TEODORA,

ALEEA FRAŢII BUZESCU NR. 9,
SC. B, AP. 69, JUD. SIBIU, SIBIU,
550367, SIBIU, ROMANIA

(540)

COSMETICSFLAME
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2017 03875 (111)183167
(151) 12/06/2017
(732) SC MOVEOS INVEST SRL, STR.

TUDOR ARGHEZI NR. 3, BIROU
1, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
ROMANIA

(540)

MOVEOS reliable resources
reliable solutions

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.03.15;
26.03.04; 26.03.05; 26.07.25

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2017 03943 (111)183194
(151) 15/06/2017
(732) SC CONEX TRANS SRL , STR.

(540)

la liman bucătărie dobrogeană
aleasă pe sprânceană!

(531) Clasificare Viena: 26.11.25; 27.05.01;
27.05.11; 29.01.12

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

43. Restaurante.
───────

COMUNA ULMI, JUD. GIURGIU,
SAT ULMI, ROMANIA

(540)

Just Classics MotorSport

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.07.03;
24.07.11

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

12. Vehicule, aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(591) Culori revendicate: verde (turcoaz),
negru

(591) Culori revendicate: negru, albastru,
portocaliu, gri, galben

PORTULUI NR. 28 A, JUDEŢUL
TULCEA, TULCEA, ROMANIA

(210) M 2017 04235 (111)183417
(151) 28/06/2017
(732) SC JUST CLASSICS SRL,
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(210) M 2017 04236 (111)183418
(151) 28/06/2017
(732) SC JUST CLASSICS SRL,

COMUNA ULMI, JUD. GIURGIU,
SAT ULMI, ROMANIA

(540)

just classics

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 26.01.16;
26.01.18; 25.07.04; 27.05.01; 27.05.02;
18.01.07; 18.01.09; 18.01.23

clase:
12. Vehicule, aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.

───────

(210) M 2017 04270 (111)183182
(151) 29/06/2017
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV

AQUA SPORT CITIUS
BUCURESTI, ŞOS. CHITILEI NR.
58, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

AQUADEMIA DE INOT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2017 04610 (111)183354
(151) 14/07/2017
(732) Reachman Advisors SRL, CALEA

(540)

OLLink
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2017 04716 (111)183279
(151) 19/07/2017
(732) SC ASU TRADING SRL, STR.

HAGIGADAR NR. 40, JUD.
SUCEAVA, BULAI, ROMANIA

(540)

STIFLER.RO

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.08; 29.01.12

clase:
9. Port telefon mobil, curele pentru telefonul
mobil, aparate telefonice fără fir, cabluri de
conectare pentru telefon, cabluri de extensie
pentru telefon, capete pentru cablu de telefon,
huse pentru receptoare de telefon, software
(programe) pentru telefonie prin calculator,
sisteme de telefonie mobilă locală, dispozitive
electronice de apelare telefonică, cartele
telefonice preplătite, codate magnetic, tonuri
de apel pentru telefon (descărcabile), software
(programe) şi platforme digitale de telefonie,
aparate telefonice cu ecran şi tastatură,
suporturi de microreceptoare telefonice pentru
autovehicule, huse din hârtie pentru receptoare
de telefon, huse cu clapetă pentru smartohone-

DUMBRAVII, NR. 76C, SIBIU,
ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: alb, gri, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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uri, gadgeturi la purtător (dispozitive periferice
pentru calculatoare), cabluri pentru transmisia
de date, huse pentru laptopuri, genţi adaptate
pentru laptopuri, suporturi pentru răcirea
laptopurilor, staţii de andocare pentru laptopuri,
cabluri pentru aparate pentru încărcarea bateriei,
programe informatice pe telefonul mobil, aplicaţii
mobile, difuzoare (echipamente audio), căşti
audio, căşti, căşti stereo, amplificatoare pentru
căşti, căşti fără fir, căşti in-ear, căşti pentru
telefoane, baterii externe.

───────

(210) M 2017 04945 (111)183397
(151) 27/07/2017
(732) GUIDER TECH SRL, STR.

PARTIZANILOR 33, CLUJ, CLUJ -
NAPOCA, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

MIOVAL

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

43. Restaurante şi cazare temporară.
───────

(210) M 2017 05120 (111)183066
(151) 04/08/2017
(732) HUMANIS INTERIM SRL, STR.

SIBIU NR. 6, BL. E23, SC. A, ET. 9,
AP. 47, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Le toast francais
CROQUE - 1925 -

(531) Clasificare Viena: 27.05.24; 27.07.11;
27.07.24

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
43. Servicii de alimentaţie publică.

───────
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(210) M 2017 05169 (111)183345
(151) 08/08/2017
(732) RĂZVAN - IOAN EFTIMIE, STR.

TÂRGULUI NR. 3, SAT LAZURI,
JUD. DÂMBOVIŢA, COMUNA
COMIŞANI, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)

APOLLO BEAUTY SALON

(531) Clasificare Viena: 05.03.17; 05.13.04;
27.05.02; 27.05.21; 29.01.12

clase:
44. Analiză cosmetică, aplicare de produse
cosmetice pe corp, aplicarea produselor
cosmetice pe față, saloane de coafură, consiliere
cu privire la produse cosmetice, consiliere
în domeniul înfrumusețării, consultanță cu
privire la frumusețe, consultanță în domeniul
cosmeticii, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, consultanță pe internet
în domeniul îngrijirii corpului și a frumuseții,
electroliză cosmetică, electroliză cosmetică
pentru îndepărtarea părului, electroliză efectuată
în scopuri cosmetice, eliminarea celulitei, epilat
cu ceară, frizerii pentru bărbați, furnizare de
informații despre coafarea părului, furnizare
de informații despre servicii ale saloanelor de
frumusețe, furnizare de informații în materie
de frumusețe, furnizare de instalații de solariu,
închiriere de echipamente și aparate pentru
saloane de înfrumusețare sau frizerii, închiriere
de echipamente pentru îngrijirea pielii, îngrijire
cosmetică pentru persoane, îngrijirea estetică
a picioarelor, îngrijiri de igienă pentru oameni,
îngrijiri de igienă și frumusețe, manichiură,

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

(740) SCPPI LUPSA SI ASOCIATII,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ET. 1, BIROUL 1.02, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050726, ROMANIA

ondularea părului, saloane de bronzare,
refacerea părului, saloane de coafură, saloane
de frumusețe, saloane de îngrijire a pielii,
servicii consultative privind îngrijirea părului,
servicii cosmetice de îngrijire corporală, servicii
cu laser pentru întinerirea pielii, servicii de
artă corporală, servicii de bărbierie, servicii de
bronzare cu aerograf pentru corpul uman, servicii
de bronzare cu aerograf, servicii de bronzare în
scopuri cosmetice (pentru oameni), servicii de
bronzat prin pulverizare,  servicii  de  coafare a 
părului, servicii de coafor, serviciide coafor 
de  lux,  servicii  de  coafor  pentru copii,  servicii 
de  coafor  pentru  bărbați,  servicii de 
consultanță cu privire la îngrijirea pielii,
servicii de consultanță cu privire la tratamentele
de înfrumusețare, servicii de consultanță în
domeniul cosmetic, servicii de consultanță
în domeniul îngrijirii frumuseții, servicii de
consultanță în domeniul machiajului, servicii de
consultanță în materie de îngrijire a frumuseții,
servicii de consultanță privind machiajul oferite
online, servicii de consultanță privind machiajul,
oferite online sau față în față, servicii de
consultanță privind machiajul și servicii de
aplicare a acestuia, servicii de conturare a
sprâncenelor, servicii de cosmetică, servicii de
epilare, servicii de epilare a sprâncenelor cu ață,
servicii de epilare cu laser, servicii de frizerie,
servicii de frizerie pentru bărbați, servicii de
frumusețe oferite de un centru SPA, servicii
de furnizare de instalații de saune, servicii
de împletire a părului, servicii de îngrijire a
frumuseții,  servicii  de  îngrijire  a  unghiilor, 
servicii  de  întindere  a  pielii  cu laser,  servicii 
de  îndreptat  părul,  servicii  de îndepărtare 
permanentă și reducere a părului, servicii de 
epilare corporală cu ceară pentru persoane,
servicii de întors genele, servicii  de liposucție,
servicii  de  machiaj,  servicii de  machiaj 
cosmetic,  servicii  de  machiaj permanent, 
servicii  de  machiaj  profesional, servicii  de 
manichiură,  servicii  de  manichiură și  de 
pedichiură,  servicii  de  micropigmentare,
servicii de ondulare a părului, servicii de
pedichiură, servicii de permanent pentru întors
genele, servicii de permanent pentru păr, servicii
de salon de bronzare prin pulverizare, servicii
de salon de coafor pentru femei, servicii
de saună, servicii de tatuare a sprâncenelor,
servicii de tratament pentru îngrijirea tenului,
servicii de tratament pentru celulită, servicii
de tratamente cosmetice pentru corp, față și
păr, servicii de tratamente cosmetice pentru
față și pentru corp, servicii de tratamente de
înfrumusețare, în special pentru gene, servicii
de tratamente de slăbire, servicii de tratare a
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───────

(210) M 2017 05306 (111)183465
(151) 16/08/2017
(732) SC AGRISOL INTERNATIONAL

RO SRL, STR. MORII NR. 38,
JUDEŢ PRAHOVA, BOLDEŞTI-
SCĂIENI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ SRL,
BDUL. CORNELIU COPOSU NR. 7,
BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Gustoriada

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 26.02.07;
27.01.12; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.11;
29.01.13

celulitei, servicii de vopsire a genelor, servicii
de vopsire a sprâncenelor, servicii de vopsit
gene, servicii de vopsit sprâncenele, servicii
furnizate de saloane de coafură și înfrumusețare,
servicii furnizate de saloane de slăbire, servicii
oferite de saloane de bronzat și de solarii,
servicii pentru extensii de gene, servicii pentru
îngrijirea picioarelor, servicii pentru îngrijirea
feței, servicii pentru îngrijirea părului, servicii
pentru îngrijirea pielii capului, servicii pentru
îngrijirea pielii, servicii pentru vopsirea părului,
servicii personale de epilare, servicii personale
terapeutice referitoare la îndepărtarea celulitei,
servicii personale terapeutice referitoare la
îmbunătățirea circulației sangvine, servicii
personale terapeutice referitoare la topirea
grăsimii, servicii prestate de saloane de
manichiură, servicii terapeutice personale cu
privire la regenerarea părului, servicii de solar,
spălarea părului cu șampon, tratament cosmetic,
tratament cosmetic cu laser pentru piele,
tratament cosmetic cu laser pentru varicozități,
tratament cosmetic cu laser pentru ciupercă
unghială, tratament cosmetic cu laser al venelor
varicoase, tratament cosmetic cu laser pentru
îndepărtarea părului nedorit, tratament cu laser
pentru creșterea părului, tratament pentru păr,
tratamente cosmetice de umplere prin injecție,
tratamente cosmetice pentru corp, tratamente
cosmetice pentru ten, tratamente cosmetice
pentru păr, saloane de îngrijire pentru animale
de companie, servicii de îngrijire a frumuseții
pentru animale, servicii de îngrijire a animalelor
de companie, servicii de înfrumusețare pentru
animale, servicii de tuns pentru animale, servicii
prestate de saloane de frumusețe pentru animale
de companie.

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

clase:

vii, fructe şi legume proaspete,
seminţe, plante şi flori naturale, mâncare pentru
animale, malţ.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu furaje
pentru animale şi servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu furaje pentru animale, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata a produselor
din clasele 29 şi 31, organizare şi coordonare
de vânzări de animale, încheierea de contracte
de cumpărare şi vânzare de mărfuri, servicii de
import şi export.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi,
sportive şi culturale, ateliere, evenimente în
scop educativ sau recreaţional, organizarea
de competiţii (educaţie sau am

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale 

uzament),
planificarea petrecerilor (distracţii), furnizarea
articolelor de recreere, producţia de spectacole,
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organizare de evenimente de ceremonie
(divertisment), consultanţă în materie de
planificare de evenimente, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment
şi sportiv, disc jockeys pentru petreceri şi
evenimente speciale cu scop cultural sau
educativ, servicii de maestru de ceremonii pentru
petreceri şi evenimente speciale cu scop cultural
sau educativ, divertisment în timp real şi servicii
de divertisment muzical, cluburi de noapte,
organizare şi planificarea de petreceri.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultura şi de silvicultură, servicii de creştere
a animalelor, ferme de animale? asistenţă
medicală pentru animale, servicii de îngrijire a
animalelor, ferme agricole, servicii de analize de
laborator în cadrul tratamentului pentru animale,
distrugerea animalelor dăunătoare în agricultură,
horticultura şi silvicultură.

───────

(210) M 2017 05348 (111)183353
(151) 18/08/2017
(732) SC ROSERV PHARMA SRL, BD.

MAREA UNIRE NR. 21, CAM.
2, BL. U6, SC. 1, ET. 6, AP. 21,
JUDEŢUL GALAŢI, GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS FERENCZ
NR. 21, AP. 44, JUD. MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, 540382, MUREȘ, ROMANIA

(540)

Roserv Pharma
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
conducerea şi administrarea afacerilor,
regruparea în avantajul terţilor a cremelor
naturiste şi farmaceutice, cosmeticelor,
accesoriilor de baie şi parfumurilor, a
produselor farmaceutice şi de uz veterinar,
produselor sanitare de uz medical, substantelor
dietetice de uz medical, alimentelor pentru
sugari, suplimentelor alimentare, suplimentelor
dietetice, plasturilor, materialelor de pansat,
materialelor pentru plombarea dinţilor şi pentru

amprente dentare, dezinfectantilor, produselor
pentru distrugerea daunatorilor, fungicidelor,
erbicidelor, a aparatelor şi instrumentelor
chirurgicale, medicale, stomatologice şi de
uz veterinar, membre, ochi şi dinţi artificiali,
articolelor ortopedice, materialor de sutură, prin
diferite forme de comert, inclusiv pagina web, (cu
excepţia transportului) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod, regruparea
în avantajul terţilor a produselor de cosmetica
facială, corporală şi pentru păr, în principal, ulei
masaj, creme masaj, gel masaj, măsti corporale,
creme corp, gel faţă, măşti faciale, săpun,
şampon, duş gel, balsam dupa ras, balsam corp,
balsam păr, produse machiaj, fond de ten, rimel,
ruj buze, gloss buze, farduri, corector, sare de
baie, produse demachiere, produse dupa epilat,
ser facial, a cremelor naturiste şi farmaceutice,
cosmeticelor, accesoriilor de baie şi parfumurilor,
a produselor farmaceutice şi de uz veterinar,
articolelor ortopedice, materialelor de sutură, (cu
excepţia transportului) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod, inclusiv
prin pagina web, publicitate inclusiv prin pagina
web pentru produsele comercializate, servicii
de import-export în legatura cu produsele
comercializate, servicii oferite de lanţuri de
magazine.

───────

(210) M 2017 05502 (111)183193
(151) 25/08/2017
(732) MACROMEX SRL, STR.

INGINERILOR TEI, NR.8,BL.T31B,
ETAJ 5, AP.59, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL , STR. 11 IUNIE
NR. 51, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR
4, BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

POULET JAUNE FERMIER
d'AUVERGNE EDENIA

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

29. Pui şi carne de pui din Franţa, zona
Auvergne, produse din carne de pui din Franţa
zona Auvergne, extracte din carne de pui din
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Franţa, zona Auvergne, ouă provenind de la pui
din Franţa, zona Auvergne.
35.  Gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, publicitate, lucrări
de birou, toate aceste servicii referitoare la
produsele pui şi carne de pui din Franţa, zona
Auvergne, produse din carne de pui din Franţa,
zona Auvergne, extracte din carne de pui din
Franţa, zona Auvergne, ouă provenind de la pui
din Franţa, zona Auvergne.

───────

(210) M 2017 05509 (111)183362
(151) 25/08/2017
(732) SC AGRISOL INTERNATIONAL

RO SRL , STR. MORII NR. 38,
JUDEȚUL PRAHOVA, BOLDEȘTI
SCĂIENI, ROMANIA

(540)

AGRISOL GOODIZ Ce
gust. Ce bun. Ce fast.

(531) Clasificare Viena: 11.01.03; 11.01.04;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.04; 27.05.12;
29.01.13

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.

31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii, fructe şi legume proaspete,
seminţe, plante şi flori naturale, mâncare pentru
animale, malţ.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu furaje
pentru animale și servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu furaje pentru animale, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata a produselor
din clasele 29 și 31, organizare și coordonare
de vânzări de animale, încheierea de contracte
de cumpărare și vânzare de mărfuri, servicii de
import și export.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, ateliere, evenimente în
scop educativ sau recreațional, organizarea
de competiții (educație sau amuzament),
planificarea petrecerilor (distracții), furnizarea
articolelor de recreere, producția de spectacole,
organizare de evenimente de ceremonie,
consultanță în materie de planificare de
evenimente (cu scop cultural sau educativ),
organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment și sportiv, disc jockeys pentru
petreceri și evenimente speciale, servicii de
maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale, divertisment în timp real
și servicii de divertisment muzical, cluburi de
noapte, organizare si planificare de petreceri.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură, servicii de crestere a
animalelor, ferme de animale, asistență medicală
pentru animale, servicii de îngrijire a animalelor,
ferme agricole, servicii de analize de laborator în
cadrul tratamentului pentru animale, distrugerea
animalelor dăunătoare în agricultură, horticultură
și silvicultură.

───────

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA SRL,
B-DUL CORNELIU COPOSU, NR. 7,
BL.104, SC.2, ET.1, AP.31, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030606, ROMANIA

(591) Culori revendicate: ocru închis (pantone
7570C), bej ( pantone 7499C), ocru
deschis (pantone 142C), negru ( 149C)
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(210) M 2017 05523 (111)183460
(151) 28/08/2017
(732) SC MARTY PAN SRL, STR.

VICTOR BABEŞ NR. 39, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, ROMANIA

(540)

MARTY RESTAURANTS
(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;

26.04.18; 26.11.07; 26.11.10

clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, concentrate
de carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheaţă de răcit.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
hoteliere, închirieri temporare, rezervare hotel,
motel, pensiuni, camping, servicii de catering.

───────

(210) M 2017 06000 (111)183191
(151) 18/09/2017
(732) MEDROM LOGISTICS SRL,

PORT CONSTANŢA SUD, PORT
AGIGEA, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, ROMANIA

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

(540)

MEDROM LOGISTICS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Transport, depozitarea mărfurilor, logistică
de transport.

───────

(210) M 2017 06152 (111)183318
(151) 25/09/2017
(732) SC ILPAN JR SRL, CALEA

SEVERINULUI NR. 24, BL. 403A,
SC. 1, AP. 3, JUDEŢUL DOLJ,
CRAIOVA, 200123, ROMANIA

(540)

RUSALIO

(531) Clasificare Viena: 03.07.24; 03.07.16;
03.07.17; 26.03.05; 26.03.04; 27.05.01;
27.05.07

(591) Culori revendicate: roşu - Pantone 
             186C
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

25. Șosete și ciorapi.
───────

(210) M 2017 06163 (111)183180
(151) 25/09/2017
(732) ASOCIATIA EUROPEANA

PENTRU PROMOVAREA
FILMULUI, DRUMUL TABEREI
NR. 85A, BL. TS7, SC. 1, ET. 3,
AP. 22, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

D DECATLONIADA
PĂRINŢILOR ŞI COPIILOR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
29.01.12; 03.05.15; 03.05.26

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2017 06348 (111)183222
(151) 03/10/2017
(732) S.C. ILEX COM S.A., STR. CALEA

BUCUREŞTI BL. E9, SC. 1, AP.
2, JUDEŢUL DOLJ, CRAIOVA,
ROMANIA

(540)

NO BUBA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
17. Folie din material plastic tratată cu
substanţe antimicrobiene folosită pentru
protecţia aparatelor de telecomunicaţii de tipul
telefoanelor mobile, tablete, gps-uri şi aparatelor
foto, mp3 playere, ceasuri, laptopuri.
35. Servicii de import şi vânzare folie din plastic
tratată cu substanţe antimicrobiene, publicitate,
conducerea şi administrarea afacerilor, lucrări de
birou.
38. Telecomunicaţii.

───────

(210) M 2017 06590 (111)183473
(151) 13/10/2017
(732) TKP Lubricants Ltd.,

REGISTERED OFFICE
CORNWALL BUILDINGS, 45 NEW
STREET, FIRST FLOOR SUITE
104, UNITED KINDOM B3 3QR,
COMPANY NUMBER CARDIFF,
BIRMINGHAM, 10011073, MAREA
BRITANIE

(540)

TKP Lubricants
(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;

27.05.11

(591) Culori revendicate: portocaliu (Pantone
1665C), negru, alb
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clase:
4. Uleiuri şi unsori industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi legarea prafului,
combustibili (inclusiv benzina pentru motoare) şi
materiale pentru iluminat, lumânări şi fitiluri.

───────

(210) M 2017 06673 (111)183386
(151) 18/10/2017
(732) EUROPE DEVELOPPEMENT

INTERNATIONAL-R SA, ŞOSEAUA
PIPERA NR. 46D-46E-48,
OREGON PARK, CLĂDIREA B,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

PRIETENI FĂRĂ CUVINTE

(531) Clasificare Viena: 26.04.15; 26.04.18;
16.01.13; 16.01.14; 03.01.08; 03.01.16

clase:
16. Produse de imprimerie şi tipografie, produse
din hârtie şi carton imprimat, fotografii, publicaţii
(ziare şi reviste cu sau fără caracter de
periodice), cărţi, jurnale, materiale tipărite
adiacente, manuale, material didactic sau pentru
învaţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj, articole de birou,
materiale publicitare.
38. Servicii de telecomunicaţii, în special servicii
în domeniul radiodifuziunii şi al emisiunilor
de televiziune, inclusiv al celor transmise prin
cablu, difuzarea şi transmiterea de programe

de radio şi televiziune, servicii în domeniul
emisiunilor televizate şi al transmiterii şi difuzării
programelor radio, servicii de codificare şi
transmitere a datelor, servicii de transmitere a
emisiunilor de televiziune prin fibre optice, prin
cablu şi prin satelit, servicii de telecomunicaţii
prin satelit şi direct, servicii de telecomunicaţii
interactive, servicii de difuzare a emisiunilor de
televiziune pe bază de abonament, servicii de
transmitere a datelor pe bază de abonament,
consultanţă în domeniul mass-media, furnizarea
de camere de discuţii în spatiu virtual, respectiv
pe internet (internet chatrooms).
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analizş şi cercetare industrialş, proiectare
şi dezvoltare hardware şi software, crearea şi
dezvoltarea programelor de calculator, crearea,
întreţinerea şi găzduirea de pagini şi site-uri
web, motoare de căutare pe internet, site-uri de
socializare şi aplicatii web.

───────

(210) M 2017 06749 (111)183166
(151) 20/10/2017
(732) IMPACT DEVELOPER &

CONTRACTOR SA, WILLBROOK
PLATINUM & CONVENTION
CENTER ŞOS. BUCUREŞTI-
PLOIEŞTI NR. 172-176, CLĂDIREA
A, ET. 1, SECT. 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Promenada Park Square
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.

───────

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

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

552

(210) M 2017 06750 (111)183165
(151) 20/10/2017
(732) IMPACT DEVELOPER &

CONTRACTOR SA, WILLBROOK
PLATINUM & CONVENTION
CENTER ŞOS. BUCUREŞTI-
PLOIEŞTI NR. 172-176, CLĂDIREA
A, ET. 1, SECT. 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Royal Poinciana
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.

───────

(210) M 2017 06751 (111)183164
(151) 20/10/2017
(732) IMPACT DEVELOPER &

CONTRACTOR SA, WILLBROOK
PLATINUM & CONVENTION
CENTER ŞOS. BUCUREŞTI-
PLOIEŞTI NR. 172-176, CLĂDIREA
A, ET. 1, SECT. 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Promenada Estates
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.

───────

(210) M 2017 06777 (111)183226
(151) 20/10/2017
(732) SIMBIO DATA SOLUTIONS SRL,

STR. IENĂCHIŢĂ VĂCĂRESCU
NR. 22A, CAMERA 2, ET. 1,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

simbio data solutions

(531) Clasificare Viena: 26.02.05; 26.02.07;
27.05.01; 29.01.14

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

35. Prelucrare administrativă a datelor.
41. Instruire în operarea sistemelor software,
servicii de instruire în materie de software.
42. Proiectare de software, actualizarea
software-ului, instalarea de software, dezvoltare
de software, inginerie de software, creare de
software, proiectare personalizată de software,
proiectare de software pentru terți, servicii de
personalizare de software, dezvoltare software,
programare și implementare, întreținere
software, reparare de software de calculator,
dezvoltare și testare de software, dezvoltare
de software pentru terți, servicii de consultanță
pentru software, programare de software pentru
platforme de internet, servicii de programare de
software de calculator, programare de software
pentru procesarea datelor electronice (EDP),
proiectare, dezvoltare și programare de software
de calculator, programare de software pentru
importarea și gestionarea datelor, programare
de software pentru dezvoltare de site-uri web,
programare de software pentru platforme de
informații pe internet, programare de software de
calculator pentru evaluarea și calcularea datelor,
programare de software de calculator pentru
citirea, transmiterea și organizarea datelor,

(591) Culori revendicate: gri, albastru 
turcoaz,mov, portocaliu
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programare de software de operare pentru rețele
de calculatoare și servere, servicii de consultanță
și de informații despre proiectare, programare
și întreținere de software de calculator,
proiectare de hardware, dezvoltarea hardware-
ului pentru computere, proiectare de hardware
de calculator, dezvoltare de soluții de aplicații
software de calculator, dezvoltare de software
pentru baze de date informatice, proiectare
de software pentru baze de date informatice,
testare de software de calculator, configurare
de software de calculator, actualizare de
software pentru telefoane inteligente, instalare
de software pentru baze de date.

───────

(210) M 2017 06948 (111)183472
(151) 27/10/2017
(732) TKP Lubricants Ltd.,

REGISTERED OFFICE
CORNWALL BUILDINGS, 45 NEW
STREET, FIRST FLOOR SUITE
104, UNITED KINDOM B3 3QR,
COMPANY NUMBER CARDIFF,
BIRMINGHAM, 10011073, MAREA
BRITANIE

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

(540)

TKP Container

(531) Clasificare Viena: 26.11.13; 27.05.01;
27.05.11; 29.01.12

clase:
6. Metale comune şi aliajele acestora, materiale
de construcţii metalice, construcţii metalice
transportabile, materiale metalice pentru căi
ferate, cabluri şi fire metalice neelectrice, fierărie,

articole mici din metal, ţevi şi tuburi metalice,
seifuri, minereuri, containere metalice pentru gaz
comprimat sau aer lichefiat, containere metalice
pentru depozitarea acidelor, containere metalice
(depozitare, transport), containere metalice
plutitoare, cuve metalice, bazine metalice,
rezervoare metalice.

───────

REGISTERED OFFICE
CORNWALL BUILDINGS, 45 NEW
STREET, FIRST FLOOR SUITE
104, UNITED KINDOM B3 3QR,
COMPANY NUMBER CARDIFF,
BIRMINGHAM, 10011073, MAREA
BRITANIE

(540)

TKP Tanks

(531) Clasificare Viena: 26.11.13; 27.05.01;
27.05.11; 29.01.12

clase:
20. Mobilier, oglinzi, rame, containere
nemetalice pentru combustibil lichid, containere
nemetalice (depozitare, transport), rezervoare
nu din metal sau zidite, bazine nemetalice sau
zidite.

───────

(210) M 2017 06949 (111)183471
(151) 27/10/2017
(732) TKP Lubricants Ltd.,

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR. MIHAIL
VELICIU NR. 21, AP.1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400432, CLUJ,
ROMANIA

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

(591) Culori revendicate: albastru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2017 06967 (111)183257
(151) 30/10/2017
(732) SC J.T. GRUP OIL SRL, STR. M

10, NR. 0-A, ZONA A, JUDEŢUL
CONSTANŢA, NAVODARI,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL , STR. 11 IUNIE
NR. 51, SC. A, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA

(540)

FAST DIESEL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2017 07087 (111)183192
(151) 02/11/2017
(732) SC MEGA IMAGE SRL, B-

(540)

MEGAGIFTS

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.07; 01.15.15; 09.01.10

clase:
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj, caractere tipografice,
clişee.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2017 07111 (111)183344
(151) 03/11/2017
(732) RĂZVAN MIHAI BURLACU, STR.

BANUL ANDRONACHE NR.
45-47, AP. 4, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

DROPSHOT
COFFEE ROASTERS

(531) Clasificare Viena: 01.15.15; 19.07.01;
19.07.17

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

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

DUL. TIMIŞOARA NR. 26, ET.
2, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA
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11. Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, muştar, oţet, sosuri, condimente, gheaţă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────

(210) M 2017 07159 (111)183419
(151) 07/11/2017
(732) POPAS TURISTIC APOLLO KM 11

SRL, SOS. BUCUREȘTI-URZICENI
NR. 1672, JUDEȚUL ILFOV,
COMUNA AFUMAȚI, ROMANIA

(540)

Apollo Km 11

(531) Clasificare Viena: 18.07.13; 27.05.01;
27.07.01; 27.07.11; 29.01.12

clase:
29. Carne, peşte, păsări, vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi

fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.

───────

(210) M 2017 07268 (111)183408
(151) 09/11/2017
(732) STOP & SHOP SQUARE SA,

STR. DRUMUL GĂRII ODĂI NR.
1A, CAMERA G01.3, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ROMANIA

(540)

DECO FLORA

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 05.05.20; 05.05.21

clase:
31.  Flori uscate pentru decoraţiuni.
42. Design de decoraţiuni interioare.

───────

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

(591) Culori revendicate: roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2017 07270 (111)183409
(151) 09/11/2017
(732) STOP & SHOP SQUARE SA,

STR. DRUMUL GĂRII ODĂI NR.
1A, CAMERA G01.3, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ROMANIA

(540)

SNAGOV PLAZA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.08; 29.01.15; 01.01.02

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

36. Servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru mall-uri de cumpărături.

───────

(210) M 2017 07690 (111)183387
(151) 27/11/2017
(732) POLIMED COM SRL, STR.

DRUMUL CETĂŢII NR. 3-5, JUD.
BISTRIŢA NĂSĂUD, BISTRIŢA,
420129, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

CIBELA

(531) Clasificare Viena: 26.01.04; 26.01.18;
27.05.02

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(591) Culori revendicate: roşu, mov, verde,
albastru, galben, negru
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(210) M 2017 07935 (111)183343
(151) 07/12/2017
(732) SC JOSI LOGISTIC SRL,

STR. FÂNTÂNICA NR. 36,
INCINTA ANTEFRIG, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021805, ROMANIA

(540)

AMBULANTA RUTIERA JOSI

(531) Clasificare Viena: 18.01.23; 25.01.19;
26.01.16; 27.05.01; 29.01.15

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

12. Vehicule, aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.

───────

(210) M 2018 00039 (111)183458
(151) 08/01/2018
(732) SC M. TABAC SRL, STR.

HARGHITA NR. 97, JUD.
HARGHITA, MIERCUREA CIUC,
HARGHITA, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 1, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(540)

NICO MAX

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

34. Ţigări, articole pentru fumători, ţigări
electronice.

───────

(210) M 2018 00086 (111)183459
(151) 09/01/2018
(732) S.C. LOOP PRODUCTIONS S.R.L.,

STR. ION TUCULESCU NR. 19,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031611,
ROMANIA

(540)

KOKU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(591) Culori revendicate: roşu (Pantone 
032),galben, negru, alb, gri
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(210) M 2018 00200 (111)183396
(151) 16/01/2018
(732) SC AGRIN-NATURA UTILAJE

SRL, STR. DR. IOAN
CANTACUZINO NR. 14, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN , STR. LUCREŢIU
PĂTRĂŞCANU NR. 2, SC. B, AP. 2,
JUDEŢUL BACĂU, BACĂU, 600018,
BACĂU, ROMANIA

(540)

AGRIN

(531) Clasificare Viena: 05.03.13; 05.03.15;
14.09.13; 18.01.08; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

clase:
35. Strângerea la un loc, în beneficiul terţior
a utilajelor agricole (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod.

───────

(210) M 2018 00703 (111)183367
(151) 06/02/2018
(732) CRISTIAN STANCIU, STR. SF.

ANDREI NR. 55A, JUDEȚUL IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

HOTEL CLASSIC INN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Restaurante, cazare temporară.

───────

(210) M 2018 00757 (111)183342
(151) 07/02/2018
(732) SC MISTER TOSH CAFFE

SRL, STR. SLANICULUI NR.
0, JUDEȚUL BACĂU, ONEȘTI,
BACĂU, ROMANIA

(540)

d'Amore CAFFÈ
În conformitate cu art. 23 din Legea nr.

84/1998, republicată, conform adresei nr.
209285/04.04.2018, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii CAFFÈ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.09; 27.05.10

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca și sago, faină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie,
înghețată comestibilă, zahăr, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,

(591) Culori revendicate: verde, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).

───────

(210) M 2018 00793 (111)183372
(151) 08/02/2018
(732) MACROMEX SRL, STR.

INGINERILOR TEI, NR.8,BL.T31B,
ETAJ 5, AP.59, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

EDENIA PROSPETIMEA DUPA
CULOARE SE CUNOASTE

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 01578 (111)183337
(151) 28/03/2018
(732) SC IASISTING GRUP SRL, STR.

TRECĂTOARE VIȘAN NR. 35B,
JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

SAFETY FIRST 1

(531) Clasificare Viena: 26.01.17; 26.01.18;
26.01.21; 27.07.02; 29.01.13

clase:
1. Compoziții pentru stingerea și prevenirea
incendiilor, compozitii extinctoare - pulbere
pentru stins incendii, spumant concentrat și
bioxid de carbon.
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, vopsele de protecție la incendiu,
vopsele termospumante, substanțe ignifuge
pentru lemn și material textil, lacuri ignifuge
pentru lemn și material textil.
9. Suporturi magnetice de înregistrare, discuri
de înregistrare, discuri compacte, DVD-uri
și alte suporturi digitale de înregistrare,
extinctoare, filme și materiale video expuse pe
suport electronic sau CD/DVD audio și video,
stingătoare de incendiu, materiale video expuse
pe suport electronic sau CD/DVD audio și video,
suport electronic, inclusiv CD/DVD și stick.
16. Materiale didactice și de instruire (cu
excepția aparatelor), materiale de instruire sau
învățământ pe suport printat (tipărituri), materiale
didactice (tipărituri) privind protecția la incendiu,
securitatea și sănătatea în muncă, salvare și
prim ajutor, pliante, afișe, filme.
25. Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
publicitate prin materiale publicitare pe suport
printat, electronic și online (flyere, afișe, roll-
up-uri, bannere, cataloage) privind promovarea
brand-ului și a produselor și serviciilor în scop
comercial.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații, construcții industriale și civile, reparații
și reamenajări interioare și exterioare ale
construcțiilor, execuție, reparații și mentenanță la
instalațiile electrice (verificări PRAM) și sanitare,
execuție, reparații și mentenanță la instalații de
limitare și stingere incendii, execuție, reparații
și mentenanță la instalații de semnalizare,
alarmare și alertare în caz de incendiu, execuție,
reparații și mentenanță la instalații de ventilare
pentru evacuarea fumului și gazelor fierbinți,
mentenanță pentru instalații sub presiune și
instalații de ridicat (supraveghere RSVTI).
41. Servicii de îndrumare și instruire tehnică.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, crearea și dezvoltarea calculatoarelor

(591) Culori revendicate: roșu, alb, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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și a programelor de calculator, studii cu caracter
științific și tehnologic privind activitatea proprie
a terților și desfășurarea acesteia, studii cu
caracter tehnic.
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
personale și sociale oferite de către terți
destinate să satisfacă nevoile indivizilor, servicii
de consultanță în domeniul situațiilor de urgență,
securitate și sănătate în muncă catre terți,
servicii juridice privind protecția drepturilor de
autor.

───────

(210) M 2018 08715 (111)183212
(151) 28/12/2018
(732) IRINA MARIA SULIMAN, STR.

TURDA NR. 127, BL. 2, SC.
E, ET. 8, AP. 227, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 03.05.03;
29.01.12

clase:
9. Aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor, discuri
compacte, DVD-uri și alte suporturi digitale
de înregistrare, case de marcat, mașini de
calculat, echipamente pentru tratarea informației
și calculatoare, software de calculator, e-book,
programe multimedia de jocuri interactive.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,

brăţări, butoni, pandantive, broşe, nasturi din
metale preţioase şi pietre semipreţioase,
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, seminarii didactice de
prevenţie a bolilor cronice (instruire).

───────

(210) M 2019 00158 (111)183463
(151) 14/01/2019
(732) SC PRODLACTA SA, STR.

ECATERINA TEODOROIU NR.
5, JUDEŢUL BRAŞOV, BRAŞOV,
500450, BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL IVANESCU
GABRIEL DAN, STR. AVRAM IANCU
NR. 48A, SC. B, AP. 10, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, 500086, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

ProdLacta BRAŞOV
Fabrica de lapte

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 27.03.01; 25.01.19; 26.01.16;
26.01.18; 06.01.02; 06.01.04; 05.05.20;
07.01.08; 07.01.24; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, maro, alb, albastru închis,
albastru deschis, roşu

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

29. Lapte şi produse lactate.
30. Îngheţată.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, toate aceste servicii
aferente produselor menţionate în clasele 29 şi
30.

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

───────
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(210) M 2019 00160 (111)183464
(151) 14/01/2019
(732) SC PRODLACTA SA , STR.

ECATERINA TEODOROIU NR. 5,
JUD BRAŞOV, BRAŞOV, 500450,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) Cabinet Individual de Proprietate
Industrială Ivanescu Gabriel Dan,
STR. AVRAM IANCU NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUDEȚUL BRAȘOV, BRAȘOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

PRODLACTA BRASOV
FABRICA DE LAPTE

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

29. Lapte și produse lactate.
30. Îngheţată.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, toate aceste servicii
aferente produselor menţionate în clasele 29 şi
30.

───────

(210) M 2019 01759 (111)183339
(151) 11/03/2019
(732) EUGEN MANOLACHE, STR.

IONEL FERNIC NR. 5, BL. Y8, SC.
1, ET. 2, AP. 11, JUDEȚUL GALAȚI,
GALAȚI, GALAȚI, ROMANIA

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

(540)

PANCRONIC

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 03129 (111)183200
(151) 19/04/2019
(732) RIGO TRADING S.A, 6, ROUTE

DE TRÈVES, EBBC, BUILDING
E, 2633 SENNINGERBERG,
LUXEMBURG, LUXEMBURG

(740) RDA IP SRL, STR. POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

WORMS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Dulciuri (produse de cofetărie).

───────
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(210) M 2019 05718 (111)183474
(151) 05/09/2016
(732) Glanbia Nutritionals (Ireland)

Limited, GLANBIA HOUSE,
KILKENNY, 132090, IRLANDA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STR. DANIEL DANIELOPOLU
NR. 30-32, CLĂDIREA HERĂSTRĂU
OFFICE, ETAJ 6, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

OPTI-MEN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente dietetice şi nutritive, suplimente
dietetice şi nutritive sub formă de pilule şi
capsule, preparate multivitaminice, vitamine şi
preparate cu vitamine, suplimente alimentare cu
minerale.

───────

(210) M 2019 05722 (111)183331
(151) 05/08/2019
(732) VICTOR MORAR, STR. LA 2

CIOCÎRLIEI, NR. 6, BL. 1, AP. 12,
CHISINAU, REPUBLICA MOLDOVA

(740) FANTANA RAUL SORIN & ASOCIATII
SRL , STR. 9 MAI NR. 4, SC. D, AP.
3, JUDEŢUL BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

BAGABOO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2019 06743 (111)183442
(151) 20/09/2019
(732) SC MACK'S PROFESSIONAL

SRL, CALEA MOSILOR NR. 270,
CAMERA 1, BL. 14, SC. 2, ET. 2,
APT. 44, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

Bonboneco 100% FOOD LIFE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 27.07.02; 24.17.25; 29.01.12

clase:
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.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(591) Culori revendicate: verde, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2019 07393 (111)183340
(151) 17/10/2019
(732) ALINA-MONICA ANDRIESCU,

STR. ARON COTRUS NR. 61,
CORP C, AP. C07, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

mauve ideas

(531) Clasificare Viena: 03.07.19; 27.05.01;
29.01.11

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2020 00054 (111)183322
(151) 08/01/2020
(732) SC MILCA SRL, STR. RADU

ŞERBAN NR. 485, COM. COMANA,
JUD. GIURGIU, SAT COMANA,
GIURGIU, ROMANIA

(540)

NESTWAY

(531) Clasificare Viena: 26.03.23; 24.17.02;
27.05.01; 27.05.08

clase:
6. Construcţii transportabile metalice (uşi de
garaj rezidenţiale şi industriale, porţi rezidenţiale
şi industriale, rulouri, storuri şi obloane
exterioare).
19. Construcţii transportabile nemetalice (uşi
de garaj rezidenţiale şi industriale, porţi
rezidenţiale şi industriale, rulouri, storuri şi
obloane exterioare).
24. Plase împotriva insectelor (ţânţari).

───────

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

(591) Culori revendicate: albastru, turcoaz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 03510 (111)183330
(151) 27/05/2020
(732) Vladimir Termican, STR. MIHAIL

TÂRNOVEANU NR. 58A, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) FANTANA RAUL SORIN & ASOCIATII
SRL , STR. 9 MAI NR. 4, SC. D, AP.
3, JUDEŢUL BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

BabyTime best and
natural for children

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.05.23;
01.07.06; 26.01.01

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

12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă, saci adaptaţi pentru cărucioare,
ghidoane de bicicletă, anvelope de bicicletă,
motoare de bicicletă, pedale de bicicletă, roţi
de bicicletă, şei de bicicletă, cadre de bicicletă,
sonerii de bicicletă, remorci pentru bicicletă,
biciclete, biciclete electrice, drone civile, saci
de iarnă adaptaţi pentru cărucioare / saci de
iarnă adaptaţi pentru cărucioarele de copii, sănii,
cărucioare pentru copii, trotinete (vehicule), huse
pentru cărucioarele de copii, copertine pentru
cărucioarele de copii, plase împotriva ţânţarilor
adaptate pentru cărucioarele de copii, cărucioare
de copii, cărucioare tip cuşcă cu role, centuri de
siguranţă pentru scaunele vehiculului, scaune de
siguranţă pentru copii, pentru vehicule, hamuri
de siguranţă pentru scaunele vehiculului, sănii
(vehicule), sisteme de tractare pentru vehicule,
triciclete, anvelope fără cameră pentru biciclete,
camere de aer pentru anvelopele pneumatice,
camere de aer pentru anvelopele de bicicletă,
cărucioare cu două roţi / cărucioare de bagaje /
cărucioare de magazie, roţi de vehicule, huse

pentru vehicule (formate), vehicule electrice,
vehicule de deplasare pe uscat, în aer, pe
apă sau pe calea ferată, Vehicule, aparate
de deplasare pe uscat, în aer sau pe apă,
saci adaptaţi pentru cărucioare, ghidoane de
bicicletă, anvelope de bicicletă, motoare de
bicicletă, pedale de bicicletă, roţi de bicicletă,
şei de bicicletă, cadre de bicicletă, sonerii
de bicicletă, remorci pentru bicicletă, biciclete,
biciclete electrice, drone civile, saci de iarnă
adaptaţi pentru cărucioare / saci de iarnă
adaptaţi pentru cărucioarele de copii, sănii,
cărucioare pentru copii, trotinete (vehicule), huse
pentru cărucioarele de copii, copertine pentru
cărucioarele de copii, plase împotriva ţânţarilor
adaptate pentru cărucioarele de copii, cărucioare
de copii, cărucioare tip cuşcă cu role, centuri de
siguranţă pentru scaunele vehiculului, scaune de
siguranţă pentru copii, pentru vehicule, hamuri
de siguranţă pentru scaunele vehiculului, sănii
(vehicule), sisteme de tractare pentru vehicule,
triciclete, anvelope fără cameră pentru biciclete,
camere de aer pentru anvelopele pneumatice,
camere de aer pentru anvelopele de bicicletă,
cărucioare cu două roţi / cărucioare de bagaje /
cărucioare de magazie, roţi de vehicule, huse
pentru vehicule (formate), vehicule electrice,
vehicule de deplasare pe uscat, în aer, pe apă
sau pe calea ferată, scaune cu rotile, toate
acestea pentru copii şi bebeluşi.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, perne de aer, nu cele pentru scopuri
medicale, perne gonflabile / pneumatice, nu cele
pentru scopuri medicale, saltele cu aer, nu cele
pentru scopuri medicale, articole pentru pat, cu
excepţia lenjeriei, pătuţuri pentru copii, figurine
(statuete) din lemn, ceară, ipsos sau plastic /
statuete din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
perne pentru rezemarea capului bebeluşului,
perne pentru formarea capului bebeluşului,
scaune înalte pentru bebeluşi, premergătoare,
obiecte publicitare gonflabile, mobilă gonflabilă,
saltele pentru ţarcurile pentru copii, saltele, rame
pentru tablouri, perne (de dormit), ţarcuri de
joacă pentru bebeluşi, mobilier şcolar, scaune /
bănci (scaune), banchete, canapele, taburete,
saltele din paie, împletituri din paie, mese,
tăvi, nemetalice, platforme pentru schimbarea
bebeluşilor montate în perete, Mobilier, oglinzi,
rame pentru tablouri, containere, nemetalice,
pentru depozitare sau transport, os neprelucrat
sau semiprelucrat, corn, os de balenă sau
sidef, scoici, spumă de mare, chihlimbar, perne
de aer, nu cele pentru scopuri medicale,
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perne gonflabile / pneumatice, nu cele pentru
scopuri medicale, saltele cu aer, nu cele
pentru scopuri medicale, saltele gonflabile /
pneumatice, nu cele pentru scopuri medicale,
articole pentru pat, cu excepţia lenjeriei, pătuţuri
pentru copii, figurine (statuete) din lemn,
ceară, ipsos sau plastic / statuete din lemn,
ceară, ipsos sau plastic, tabureţi, perne pentru
rezemarea capului bebeluşului, perne pentru
formarea capului bebeluşului, tetiere (mobilă),
scaune înalte pentru bebeluşi, premergătoare,
obiecte publicitare gonflabile, mobilă gonflabilă,
saltele pentru ţarcurile pentru copii, saltele,
rame pentru tablouri, perne (de dormit), ţarcuri
de joacă pentru bebeluşi, mobilier şcolar,
scaune / bănci (scaune), banchete, covoraşe
de dormit /saltele de dormit, canapele, taburete,
saltele din paie, împletituri din paie, mese,
tăvi, nemetalice, cărucioare (mobilă), platforme
pentru schimbarea bebeluşilor montate în
perete, dulapuri de haine, toate acestea pentru
copii şi bebeluşi.
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic,
steguleţe pentru bebeluşi, mănuşi de baie, huse
pentru pat din hârtie, lenjerie de pat, pături pentru
pat, huse draperii pentru pat, apărători laterale
pentru pătuţurile de copii (lenjerie de pat), pânze
pentru schimbarea scutecelor pentru bebeluşi,
scutece din pânză, plăpumi de puf, material
elastic ţesut, ţesături pentru lenjeria de corp,
Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie de uz
casnic, perdele din material textil sau plastic,
steguleţe pentru bebeluşi, mănuşi de baie, huse
pentru pat / cearşafuri / cuverturi (cearşafuri) /
cuverturi matlasate, huse pentru pat din hârtie,
lenjerie de pat, pături pentru pat, huse draperii
pentru pat, apărători laterale pentru pătuţurile de
copii (lenjerie de pat), pânze pentru schimbarea
scutecelor pentru bebeluşi, scutece din pânză,
plăpumi de puf, material elastic ţesut, ţesături
pentru lenjeria de corp, pleduri de călătorie
(pături pentru genunchi), toate acestea pentru
copii şi bebeluşi.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, strângerea la un loc,
în folosul terţilor, a unei game variate de
bunuri (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin
intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau

al emisiunilor de tip teleshopping, servicii
care constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
comunicărilor şi înregistrărilor scrise, precum
şi compilarea datelor, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, Publicitate, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, strângerea
la un loc, în folosul terţilor, a unei game
variate de bunuri (cu excepţia transportului
acestora), permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii care constau
în înregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea comunicărilor
şi înregistrărilor scrise, precum şi compilarea
datelor, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru produse specifice copiilor
şi bebelusilor, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de comerţ
engros şi cu amănuntul de produse specifice
pentru copii şi bebeluşi.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de creşă (crèche),
decorare de alimente, toate aceste servicii
pentru copii şi bebeluşi.

───────
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(210) M 2020 03726 (111)183281
(151) 04/06/2020
(732) VIILE BUDUREASCA SRL, NR.

472, JUD. PRAHOVA, GURA
VADULUI, 107300, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

Budureasca PREMIUM
VINURI NOBILE ROMÂNEŞTI

În conformitate cu art. 23 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei OSIM

înregistrată cu nr. 1001686/20.01.2021,
solicitantul prin mandatar nu revendică un

drept exclusiv asupra denumirilor: PREMIUM

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 02.01.01;
02.01.22; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii), vin.

───────

(210) M 2020 04415 (111)183287
(151) 29/06/2020
(732) GABRIELA MAN, STR. ARMASUL

MARCU NR. 5, BL. 27, SC. 2, ET. 5,
AP. 129, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DR. MAN slăbești mâncând

(531) Clasificare Viena: 02.03.23; 05.07.02;
26.11.02; 27.05.01; 29.01.12

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

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

(591) Culori revendicate: negru, roz, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 05431 (111)182811
(151) 03/08/2020
(732) Koncern za proizvodnju i

promet konditorskih proizvoda
Bambi A.D. Pozarevac, DJURE
DJAKOVICA BB, POZAREVAC,
12000, SERBIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010641,
ROMANIA

(540)

BISKEY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Biscuiți, torturi, napolitane.

───────

(210) M 2020 05786 (111)182803
(151) 18/08/2020
(732) NITRAMONIA BC, CALEA

MOINEȘTI 26, JUDEȚUL BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STR. LUCRETIU
PATRASCANU NR.2, SC.B, AP.2, JUD.
BACAU, BACAU, BACĂU, ROMANIA

(540)

N NITRAMONIA BACĂU

(531) Clasificare Viena: 26.04.10; 26.04.16;
26.04.18; 27.05.02; 27.05.10; 27.05.17

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri
și alte produse de umplere, compost, gunoi
de grajd, îngrășăminte, preparate biologice
pentru utilizare în industrie și știință, uree
tehnică (îngrăşăminte), uree tip îngrăşăminte,
UAN îngrăşăminte lichidă, azotat de amoniu,
nitrocalcar.

───────

(210) M 2020 05877 (111)182809
(151) 20/08/2020
(732) DOLY-COM DISTRIBUTIE

S.R.L., STR. VARNAV NR. 29 E,
JUDEŢUL BOTOŞANI, BOTOȘANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENȚIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L. , STR. 11
IUNIE NR. 51, SC. A, AP. 4, SECTOR
4, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

aROMA

(531) Clasificare Viena: 26.01.18; 27.05.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate: grena (Pantone 506
C), galben (Pantone 1345 C)

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne,  uleiuri  și  grăsimi comestibile,  carne de
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39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, ambalare de alimente, ambalare de
carne.

───────

(210) M 2020 06531 (111)183392
(151) 16/09/2020
(732) ADRIAN CORDUNEANU, STR

OBOR NR 18, JUDEŢ NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

Topi

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 02.09.04

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de

gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2020 06702 (111)182812
(151) 23/09/2020
(732) S.C. SYNERGA

PHARMACEUTICALS S.R.L.,
ALEXANDRU IOAN CUZA, NR .5,
JUD. ILFOV, COMUNA ROȘU,
ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, STRADA
LUCREȚIU PĂTRAȘCANU NR. 2, S. B,
AP. 2, JUD. BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

SYNERGA
PHARMACEUTICALS

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.05;
27.05.01; 27.05.17; 26.11.02; 26.11.13

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
plasturi și materiale pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinților și pentru
mulaje dentare, dezinfectante, produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide

───────

pui, carne de curcan, carne de porc, carne de 
vită,  carne  de  miel,  carne  tocată,  carne 
proaspătă, carne procesată, afumată, sărată,
uscată,  carne  congelată,  carne  preparată,
pateuri din carne, carne de peşte, carne de crab,
carne de scoici uscate, grăsime din carne de vită
(pentru alimente), extract din carne, concentrate
din carne, carne prăjită.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație  comercială,  lucrări  de  birou, 
servicii de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata 
în  legătură  cu  diverse  tipuri  de  carne  şi  cu 
diverse preparate care conţin carne.

(591) Culori revendicate: galben, galben
deschis, verde deschis, albastru,
portocaliu, roz, roşu

(591) Culori revendicate: albastru, violet
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2020 07162 (111)182810
(151) 07/10/2020
(732) DAS TRANSILVANIA SRL,

BULEVARDUL MIHAI VITEAZU
NR.100/I/BIS, JUD. SALAJ, ZALAU,
SĂLAJ, ROMANIA

(540)

HOTEL RESTAURANT
TRANSILVANIA ZALĂU

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicată, conform adresei înregistrată cu

nr. OSIM 1011203/21.04.2021, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirii:

HOTEL RESTAURANT TRANSILVANIA ZALĂU.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
07.01.24; 01.01.04; 26.13.25

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

43. Servicii de rezervări la restaurant, servicii
de restaurant și bar, servicii de catering,
servicii hoteliere, servicii de cazare temporară,
furnizare de informații despre servicii de cazare
temporară, cazare temporară, asigurarea de
hrană și băuturi.

───────

(210) M 2020 07586 (111)183369
(151) 21/10/2020
(732) CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA SRL, STR.
CETĂŢII, NR.39, DEMISOL 1,
AP.2, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

FOCUS PLUS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Publicaţii săptămânale ce pot fi descărcate
în format electronic de pe internet, publicaţii
electronice descărcabile, publicaţii care pot fi
descărcate, publicaţii electronice înregistrate
pe suport computerizat, publicaţii electronice
descărcabile sub formă de reviste, ziare
electronice descărcabile.
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program TV (tipărituri)
35. Publicitate, promovare, publicare de
materiale promoţionale, pregătire de publicaţii
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicare de materiale şi texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate în
scopuri publicitare, servicii de abonamente la
publicaţii/publicaţii online, pentru terţi, publicare
de materiale imprimate în scopuri publicitare,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, în format electronic, furnizarea de
spaţiu publicitar în publicaţii periodice, ziare
şi reviste, servicii publicitare privind ziarele,
publicitate în reviste, broşuri şi ziare, publicitate
televizată, publicitate radio şi de televiziune,
producţie de publicitate televizată şi radiofonică,
publicitate şi reclamă prin intermediul televiziunii,
radioului şi presei, servicii de publicitate prin
intermediul textelor afişate pe ecrane de
televiziune, producţie şi distribuţie de reclame
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la radio şi la televiziune, servicii de publicitate
furnizate de o agenţie de publicitate la
radio şi la televizor, publicitate radiofonică,
producţie de reclame radio, producţie de clipuri
publicitare pentru radio, calcularea cotei de
audientă pentru emisiuni de radio şi televiziune,
publicitate online, crearea materialului publicitar,
publicitate şi reclamă, închiriere de spaţiu
publicitar şi material publicitar, producţie de
material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, evaluare a impactului
publicităţii asupra publicului, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terţi prin
reţele de comunicaţii electronice, servicii de
editare de texte publicitare, compilare, producţie
şi diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa

de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, sondaje de opinie, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, dezvoltarea de
concepte publicitare, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, servicii de
relaţii media, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio
şi de televiziune, transmitere de ghiduri de
programe de televiziune interactive, difuzare
de programe de teleshopping prin intermediul
televiziunii, servicii de transmisie de text pe
ecranul televizorului, transmisie şi difuzare fără
fir de programe de televiziune, radiodifuziune
şi transmitere de programe de televiziune
prin cablu, difuzare de programe de radio
şi televiziune, inclusiv prin reţele de cablu,
furnizarea accesului de telecomunicaţii la
programe de televiziune furnizate printr-un
serviciu la cerere, furnizare de informaţii
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41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele

publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online altele
decât cele publicitare, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, furnizare de publicaţii
on-line nedescărcabile, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărti
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de cărţi electronice şi periodice pe
internet, publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii

cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe mai
multe canale.
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de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter.

42. Servicii de design privind publicarea de
documente, proiectare şi inginerie personalizată
referitoare la sisteme de telefonie,sisteme
de televiziune prin cablu şi fibră optică,
proiectare de pagini web în scopuri publicitare,
găzduire de spaţiu de memorie electronic
pe internet pentru publicitatea la produse si
servicii, crearea şi proiectarea pentru terţi
de indexuri de informaţii bazate pe site-
urile web (servicii de tehnologia informaţiei),
analiza sistemelor de computere, servicii de
suport tehnic, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii prin
intermediul internetului , proiectare de pagini
web, inclusiv proiectare de pagini web pentru
utilizare pe internet, proiectare şi furnizare de
pagini principale şi pagini web, creare de pagini
stocate pe suport electronic pentru servicii on-
line şi internet, instalare de pagini web pe
internet pentru terţi (găzduire web), servicii
de proiectare de pagini web, compilare de
pagini web pe internet, creare şi dezvoltare
de pagini (site-uri) web, creare, proiectare
şi dezvoltare de pagini web pe internet,
proiectare grafică pentru compilare de pagini
web pe internet, instalare de pagini web pe
internet, inclusiv pentru terţi, design, desene şi
texte la comandă, toate pentru compilarea de
pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-uri
web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
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staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi
site-urilor web, servicii pentru testarea
utilizabilităţii paginilor web, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini web
personalizate, crearea si întreţinerea de pagini
web personalizate, design de pagini principale
şi pagini web, creare, programare, proiectare
întreţinere si actualizare de pagini web, servicii
de stocare electronică pentru arhivare de baze
de date, imagini si alte date electronice, stocare
electronică de fotografii, fişiere audio, de conţinut
multimedia de divertisment, de videoclipuri, de
informaţii.

───────

(210) M 2020 07695 (111)182814
(151) 26/10/2020
(732) S.C. GENIUS NUTRITION SRL,

ȘOSEAUA TAMASI NR. 20, HALA
6A, JUDEȚUL ILFOV, BUFTEA,
070000, ILFOV, ROMANIA

(540)

GENIUS NUTRITION The
best or nothing! iFOOD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.05; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.23

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, suplimente dietetice
destinate să suplimenteze o dietă normală sau
să aibă beneficii pentru sănătate, înlocuitori ai
meselor, alimente și 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.
30. Ciocolată, şerbeturi şi alte glazuri
comestibile, batoane de cereale cu conţinut
ridicat de proteine, băuturi pe bază de cafea,
cacao, ciocolată sau ceai.

───────

(210) M 2020 07719 (111)182999
(151) 26/10/2020
(732) CASTEL MIMI S.R.L., STR. DACIA

NR. 1, MD-6512, BULBOACA,
ANENII NOI, REPUBLICA
MOLDOVA

(740) ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. GHEORGHE
STEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AMALGAMA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2020 09051 (111)183462
(151) 15/12/2020
(732) SC TIS FARMACEUTIC SA, SOS.

INDUSTRIILOR NR. 16, SECTOR
3, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STRADA ȚEPES VODĂ NR. 130, ET.
1, AP. C1, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021527, ROMANIA

(540)

ATLETIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

───────

(210) M 2020 09112 (111)182804
(151) 16/12/2020
(732) S.C. MANDY FOODS

INTERNATIONAL S.R.L., DRUMUL
NISIPOASA NR. 46-52, BIROUL
NR. 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Răsfăț de la Mărioara

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.24;
26.05.01; 26.05.18; 02.03.04; 02.03.23

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

29. Fructe si legume conservate, pateu
vegetal, fructe în conservă, ciuperci conservate,
conserve de legume, conserve și murături,
mâncăruri gătite şi conservate constând în
principal din legume, uleiuri pentru gătit, produse
din legume preparate, roșii conservate, roșii,
preparate, concentrat de roșii, roșii în conservă,
suc de roșii pentru gătit, piure de roşii, conserve
şi murături, conserve de fructe, gemuri, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, paste de fructe şi legume,
uleiuri şi grăsimi.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare fructe si legume conservate, pateu
vegetal, fructe în conservă, ciuperci conservate,
conserve de legume, conserve și murături,
mâncăruri gătite şi conservate constând în

5. Preparate  farmaceutice,  medicale  şi
veterinare,  preparate  sanitare  pentru  scopuri 
medicale,  substanţe  şi  alimente dietetice 
adaptate  pentru  scopuri  medicale  sau 
veterinare,  alimente  pentru sugari,  suplimente 
dietetice de uz uman şi veterinar, plasturi,
materiale  de  pansat,  materiale  pentru 
plombarea  dinţilor  şi  pentru  amprente
dentare, dezinfectanţi

(591) Culori revendicate: verde, alb, galben,
roșu, bej

(740) WEIZMANN ARIANA & PARTNERS
AGENTIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL, STR. 11 IUNIE
NR. 51, SC. A, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040172, ROMANIA
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principal din legume, uleiuri pentru gătit, produse
din legume preparate, roșii conservate, roșii,
preparate, concentrat de roșii, roșii în conservă,
suc de roșii pentru gătit, piure de roşii, conserve
şi murături, conserve de legume, conserve de
fructe, gemuri, jeleuri, dulceţuri, compoturi, paste
de fructe şi legume, uleiuri şi grăsimi, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la fructe
si legume conservate, pateu vegetal, fructe
în conservă, ciuperci conservate, conserve
de legume, conserve și murături, mâncăruri
gătite şi conservate constând în principal din
legume, uleiuri pentru gătit, produse din legume
preparate, roșii conservate, roșii, preparate,
concentrat de roșii, roșii în conservă, suc de roșii
pentru gătit, piure de roşii, conserve şi murături,
conserve de legume, conserve de fructe, gemuri,
jeleuri, dulceţuri, compoturi, paste de fructe şi
legume, uleiuri şi grăsimi, publicitate, servicii de
publicitate, marketing şi promovare, realizare de
reclame, anunţuri publicitare, publicitate online,
promoţii, informaţii comerciale, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
39. Servicii de ambalare, ambalare de alimente,
transport de alimente, servicii de ambalare
si transport referitoare la fructe si legume
conservate, pateu vegetal, fructe în conservă,
ciuperci conservate, conserve de legume,
conserve și murături, mâncăruri gătite şi
conservate constând în principal din legume,
uleiuri pentru gătit, produse din legume
preparate, roșii conservate, roșii, preparate,
concentrat de roșii, roșii în conservă, suc de roșii
pentru gătit, piure de roşii, conserve şi murături,
conserve de legume, conserve de fructe, gemuri,
jeleuri, dulceţuri, compoturi, paste de fructe şi
legume, uleiuri şi grăsimi.

───────

(210) M 2021 00007 (111)183373
(151) 05/01/2021
(732) CONSILIUL JUDEȚEAN

PRAHOVA, BULEVARDUL
REPUBLICII NR. 2-4, PALATUL
ADMINISTRATIV, JUDEŢ
PRAHOVA, PRAHOVA, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

DRUMUL VINULUI PRAHOVA

(531) Clasificare Viena: 05.07.10; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

clase:
35. Publicitate.

───────

(210) M 2021 00032 (111)183204
(151) 12/01/2021
(732) YLLA FASHION SHOP SRL, INTR

SECTORULUI NR 10, CORP C2,
AP 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

YLLA BY NICOLE CHERRY

(591) Culori revendicate: verde, negru, 
             grena
(511)    Produse și/sau servicii grupate pe
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.11

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 00051 (111)182805
(151) 06/01/2021
(732) ALEXANDRA-FLORENTINA LIPAI,

BD.DACIA NR.68, BLOC AN39,
AP.8, JUD. BIHOR, ORADEA,
410339, BIHOR, ROMANIA

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

(540)

BEBEDOCK

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

18. Hamuri de siguranță pentru copii, suporturi
de prins pe corp pentru transportul copiilor,
portbebeuri pentru transportul copiilor, cadre de
pus în spate pentru transportul copiilor, rucsacuri
pentru purtat copii, eșarfe portbebe, marsupii
pentru transportul bebelușilor, marsupii pentru
transportul copiilor mici, portbebeuri (marsupii tip
fașă sau hamuri), rucsacuri pentru transportat
copii.
24. Pături pentru bebeluși.

───────

(210) M 2021 00533 (111)183304
(151) 26/01/2021
(732) SC UNITED SAMAVAL SRL, STR.

ALEXANDRU CEL BUN NR. 22,
JUD. GALATI, GALATI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA PFA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL. E4,
AP. 54, JUDEŢUL GALAŢI , GALAŢI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

Digital www.webro.digital
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,

republicata, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1021087/29.07.2021, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: "DIGITAL".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.06; 27.05.08; 01.05.01; 01.05.12

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

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────
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(210) M 2021 00589 (111)183443
(151) 27/01/2021
(732) AESCULAP PROD SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR.
58, JUDETUL MUREȘ, TÂRGU
MUREȘ, 540014, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

Gastrozym
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente dietetice şi suplimente alimentare
de uz medical,
vitamine si preparate pe baza de vitamine.

───────

(210) M 2021 00980 (111)183219
(151) 09/02/2021
(732) QUANTUM DECO SRL, STRADA

BRATOCEA NR. 37 BIS,
CONSTRUCTIA C1, JUDEȚUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

BUNS BURGERS & WINGS
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1026807 din data 23.09.2021,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: BUNS BURGERS & WINGS.

(531) Clasificare Viena: 26.01.04; 08.07.25;
27.05.01; 29.01.13

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 01925 (111)183267
(151) 11/03/2021
(732) LEPTODACTYLUS SRL, B-DUL

FERDINAND I, NR. 97, BL. P17,
SC. B, ET. 3, AP. 25, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

SEAFOOD FESTIVAL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
catering, servicii de catering mobil, servicii de
catering pentru banchete, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru
spații special amenajate pentru conferințe,
servicii de catering pentru petreceri de zile
de naștere, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru târguri și expoziții,
servicii de catering pentru săli/spații special

(591) Culori revendicate: roșu (Pantone PMS
1807), negru (Pantone Black 6 2X), alb

(740) CABINET M OPROIU SRL, STRADA
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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amenajate pentru expoziții, servicii oferite de
restaurante de delicatese, restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de restaurante cu autoservire,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii prestate de localurile unde se servește
înghețată, servicii în domeniul gustărilor, servicii
în domeniul gustărilor alimentare, servicii
de catering pentru fast-food cu autoservire
(alimentație publică), servicii de fast food la
pachet, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, furnizare de alimente şi
băuturi dintr-o rulota mobilă, restaurant pentru
turiști, restaurante de delicatese, servicii de
restaurant și bar, servicii de informare privind
restaurantele, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, servicii de catering în exterior, servicii
de catering pentru săli spații special amenajate
pentru expoziții, consiliere în domeniul culinar,
consultaţii privind reţetele de gătit, furnizare de
informaţii cu privire la prepararea alimentelor şi
băuturilor, furnizare de informaţii sub formă de
reţete de băuturi, pregătirea mâncărurilor şi a
băuturilor, pregătirea şi furnizare de alimente şi
băuturi destinate consumului imediat, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de consultanţă în domeniul artelor culinare

───────

(210) M 2021 02421 (111)182806
(151) 24/03/2021
(732) CONSTANTIN GHEORGHE

CIOLTAN, STR. FOIŞORULUI
NR.10, ET. 2, AP.13, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

vibrain
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi

───────

(210) M 2021 03134 (111)183205
(151) 15/04/2021
(732) SUPER ECO-CASA SRL, STR.

VALCEA, NR. 60, SAT ANINOASA,
JUDEŢ DAMBOVIŢA, COM.
ANINOASA, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

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

(540)

ECO ILUMINAT

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de iluminat, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare, organizarea și
desfășurarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale și de
promovare, cordonare, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, servicii de comenzi
online, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-
o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de comerț electronic,
și anume furnizarea de informații despre
produse prin rețele de telecomunicații în
scopuri publicitare și de vânzare, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul unui
ghid online cu funcție de căutare, furnizare
de ghiduri publicitare online cu funcție de
căutare, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, realizare
de târguri și expoziții virtuale online, furnizarea
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de servicii online de comparare de prețuri,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, comandă
computerizată de stoc, servicii de comandă
(pentru terți), servicii de comandă cu ridicata,
servicii de comandă în contul terților, prelucrarea
administrativă a comenzilor de achiziție în cadrul
serviciilor furnizate de societăți de comandă
prin poștă, marketing comercial (în afară de
comercializare), servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi, pregătire de
materiale promoționale și de comercializare
pentru terți, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu
comerțul electronic, servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, prezentare de bunuri
si servicii, planificare și organizare de
târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de
club de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizarea
de informații și asistență comerciale pentru
consumatori, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, servicii de furnizare de informații
online prin intermediul unui registru comercial,
servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, furnizare de informații comerciale
pe internet, prin rețea prin cablu sau prin alte
mijloace de transfer de date, servicii publicitare
pentru sensibilizarea publicului la probleme
de mediu, servicii de programe de loializare,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, demonstraţii
cu produse, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale

online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, servicii de externalizare
(asistenţă de afaceri), prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, furnizarea
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri
comerciale sau publicitar, promovarea vânzarilor
pentru terţi, consultanță în afaceri, consultanță
privind promovarea vânzărilor, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță pentru
dezvoltarea imaginii corporative, servicii de
consultanță privind publicitatea, promovarea
avantajelor tehnologiilor de iluminat cu eficiență
energetică în rândul specialiștilor din domeniul
iluminatului, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de iluminat.
37. Instalare de sisteme de iluminat, reparare
de aparate de iluminat, instalare de instalații de
iluminat, servicii consultative privind instalarea
de aparate de iluminat, reparații sau întreținere
de aparate de iluminat electrice, instalare de
sisteme electrice de iluminat și de sisteme
de alimentare electrică, furnizare de informații
privind repararea și întreținerea de aparate
pentru iluminat electric, servicii de instalații
electrice, recondiționare, reparare și întreținere
a instalațiilor electrice, reparare de echipamente
electrice și de instalații electrotehnice, instalare
de instalații de iluminat, reparare de aparate de
iluminat, servicii consultative privind instalarea
de aparate de iluminat, reparații sau întreținere
de aparate de iluminat electrice, instalare de
sisteme electrice de iluminat și de sisteme
de alimentare electrică, furnizare de informații
privind repararea și întreținerea de aparate
pentru iluminat electric.
41. Servicii de conferințe, organizare
de conferințe, organizare de conferințe
educaționale, organizare de cicluri de conferințe,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizare de conferințe în domeniul publicității,
organizare de conferințe în domeniul instruirii,
organizarea și conducerea de conferințe,
coordonare de conferințe de afaceri, organizare
de reuniuni și conferințe, organizare de
seminarii, realizarea de seminarii, organizare de
seminare de instruire, organizare de seminarii și
conferințe, organizare de seminarii și congrese,
organizare de seminare de pregătire continuă,
organizare de ceremonii de decernare de
premii, organizare de competiții și ceremonii de
decernare de premii, organizare și găzduire de
ceremonii de decernare de premii, organizare
și coordonare de ceremonii de acordare a
premiilor, organizare de ceremonii de decernare
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de premii pentru recunoașterea meritelor,
organizare de gale, servicii de iluminat în scopuri
de divertisment

───────

ALEEA BARAJUL LOTRU NR.
11, PARTER, CAMERA 2, BLOC
M4A1, SCARA 1, AP. 4, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

FIRE & RESCUE
SERVICES SERVICII
INTEGRATE PENTRU

SITUATII DE URGENTA
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,

republicată, conform adresei înregistrată cu nr.
OSIM 1030140/25.10.2021, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: SERVICII
INTEGRATE PENTRU SITUATII DE URGENTA.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 26.01.03; 26.01.16

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasele 1, 2, 6, 8, 9, 11, 13, 17, 19 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de stingere a incendiilor, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul securitatii si a
stingerii a incendiilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de stingere
a incendiilor, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu amănuntul, demonstrație

(591) Culori revendicate: roşu, orange,
galben, negru alb

(210) M 2021 03554 (111)183206
(151) 11/05/2021
(732) FIRE & RESCUE SERVICES SRL,

de vânzare (pentru terți), prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, servicii
de vânzare prin licitații online prin internet,
servicii de administrare a afacerilor pentru
prelucrarea vânzărilor realizate într-o rețea
informatică globală, servicii de comenzi online,
realizare de târguri și expoziții comerciale
virtuale online, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la domiciliu, realizare de târguri
comerciale, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, prezentare de
produse în scopuri de comercializare, organizare
de lansări de produse, organizarea și
desfășurarea de prezentări de produse,
furnizare de informații despre produse de
larg consum prin internet, administrarea
unui program de reduceri care să permită
participanților să obțină reduceri la produse și
servicii prin utilizarea unui card de membru
pentru reduceri, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură cu
produse de stingere a incendiilor, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse de stingere a incendiilor,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse de stingere a incendiilor,
organizare de expoziții și evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
plasate prin telefon sau calculator, organizarea
de târguri comerciale, organizare de târguri
în scopuri comerciale, promovare de târguri
în scop comercial, organizare de târguri și
expoziții în scopuri comerciale și publicitare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, planificare și organizare de
târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, demonstraţii
cu produse, organizarea de expoziţii, târguri,
prezentări de produse în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de prezentări în scop
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promoţional, servicii de comunicare cu ajutorul
bloggerilor.
37. Instalare de alarme anti-incendiu, reparații
de alarme anti-incendiu, repararea pagubelor
cauzate de incendii, întreținere de instalații
de alarme de incendiu, servicii de reîncărcare
a stingătoarelor de incendii, reparații sau
întreținere de alarme de incendiu, instalare
de protecție împotriva incendiilor industriale,
montare de sisteme de stingerea incendiilor,
întreținerea și repararea sistemelor de detectare
a incendiilor, întreținere și reparații de sisteme
de alarmă de incendiu, instalare de sisteme
de evacuare în caz de incendiu, instalare
și reparare de dispozitive de alarmă anti-
incendiu, întreținere și reparații de sisteme
de evacuare în caz de incendiu, servicii
consultative privind instalarea de echipamente
de prevenire a incendiilor, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea
detectoarelor de incendiu, întreținere și reparații
de sisteme de stingere a incendiilor, întreținere
și reparații de sisteme de alarmă anti-incendiu,
închiriere de retroexcavatoare, închiriere de
excavatoare, închiriere de scări, închiriere
de miniexcavatoare, închiriere de încărcătoare
articulate, închiriere de mașini grele, închirierea
pompelor de drenaj, închiriere de unelte
de construcție, închiriere de planșe pentru
schele, instalarea sistemelor de securitate,
instalare de sisteme de securitate, instalare
de dispozitive de securitate pentru vehicule,
întreținere și service de alarme de securitate,
întreținere și reparare de instalații de securitate,
instalare de echipamente de securitate și de
siguranță, instalare de aparate de securitate
pentru case, servicii de informații referitoare la
întreținerea sistemelor de securitate, instalare
de dispozitive de securitate pentru echipamente
sub presiune, servicii consultative privind
instalarea de echipamente de securitate și de
siguranță, întreținere și reparare de dispozitive
de securitate pentru echipamente sub presiune,
servicii de informații referitoare la instalarea de
sisteme de securitate, montarea de protecție
ignifugă activă, montarea de protecție ignifugă
pasivă, reparare de ochelari de protecție,
aplicarea de acoperiri de protecție pentru clădiri
(izolare), aplicarea de vopsea de protecție pe
clădiri, aplicarea de straturi de protecție de
suprafață, aplicarea de acoperiri de protecție
pe suprafețele construite, întreținere și reparare
de sisteme de protecție împotriva trăsnetelor,
instalare și reparare de echipamente de protecție
împotriva inundațiilor, ignifugare pe durata
construcției, izolarea ignifugă a clădirilor în timpul
construcției, service de urgență la instalațiile

de furnizare a gazului, servicii de service de
urgență la istalațiile de furnizare curentului
electric, service de urgență la instalațiile de
furnizare a apei, servicii de evacuare (curățenie),
instalații pentru sisteme de evacuarea căldurii,
instalare de sisteme de evacuarea fumului,
curățarea coșurilor de fum, reparații de alarme
antifurt, servicii de instalare de alarme, reparații
de alarme, instalarea de alarme antifurt,
instalare de alarme antifurt, instalare,întreținere
și reparare de alarme antifurt, întreținerea și
repararea alarmelor, instalațiilor de închidere și
siguranță, instalare și reparare de dispozitive de
alarmă antifurt, întreținere de utilaje industriale,
reparații și întreținere de clădiri, inspecția
vehiculelor înainte de întreținere, întreținere și
reparare de angrenaje, stații service pentru
întreținerea vehiculelor, instalare, întreținere și
reparații de mașinărie, întreținere și reparare
de transmisii manuale, reparare și reparare
de vehicule electrice, reparații de utilaje,
reparații de mașini, renovarea și repararea
clădirilor, detectarea scurgerilor în interiorul
clădirilor, inspecția clădirilor pentru detectarea
dăunătorilor de lemn, inspecția structurilor pentru
detectarea dăunătorilor de lemn, detectarea
curenților de aer în clădiri, inspecția vehiculelor
înainte de reparații, inspecția clădirilor (în timpul
lucrărilor de construcție), instalarea sistemelor
de securitate, instalare de sisteme de securitate,
întreținere și reparare de instalații de securitate,
servicii de informații referitoare la întreținerea
sistemelor de securitate, servicii de informații
referitoare la instalarea de sisteme de securitate,
instalare de dispozitive de securitate pentru
echipamente sub presiune, servicii consultative
privind instalarea de echipamente de securitate
și de siguranță, întreținere și reparații de sisteme
de stingere a incendiilor, montare de sisteme de
stingerea incendiilor.
39. Închiriere de autovehicule rutiere, închirierea
mijloacelor de transport, servicii de închiriere
de mașini, închiriere de furgonete pentru
demenajări, închiriere de căi carosabile
mobile, salvare subacvatică, servicii scufundări
(salvare), servicii de salvare, salvare, recuperare
și remorcare, operațiuni de salvare (transport),
salvare de persoane (transport), salvare de
nave, salvarea (transport) vehiculelor în aer,
salvarea (transport) vehiculelor în apă, salvare
încărcături de pe cargoboturi, servicii de
scufundări pentru salvare, salvarea (transport)
vehiculelor de la sol, servicii de salvare
a animalelor (transport), servicii de salvare,
recuperare și remorcare, închirieri de aparate
de scufundări pentru salvare, servicii de salvare
a animalelor de companie, remorcarea de
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urgență a automobilelor, tractarea de urgență a
camioanelor, tractare de urgență de autovehicule
sau camioane, inspecție de bunuri pentru
transport.
45. Monitorizare avertizoare de incendiu,
închiriere de avertizoare de incendiu, servicii
de stingerea incendiilor, furnizare de informații
privind închirierea detectoarelor de incendiu,
consultanță în materie de prevenire a
incendiilor, închiriere de uniforme, închiriere
de extinctoare, închiriere de alarme, închiriere
de echipamente de siguranță, închiriere de
îmbrăcăminte de protecție, servicii de securitate
fizică, monitorizarea sistemelor de securitate,
consultanță în materie de securitate, marcaj de
securitate pentru bunuri, consultanță în materie
de securitate fizică, închiriere de aparatură
de securitate, servicii de securitate pentru
clădiri, marcaj de securitate a documentelor,
controlul de securitate al bagajelor, servicii
prestate de gardă de securitate, inspectarea
uzinelor în scopuri de securitate, servicii
de securitate pentru protecția persoanelor,
servicii de securitate pentru evenimente
publice, consultanță în materie de securitate
radiologică, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății, servicii de siguranță,
salvare, securitate și control, servicii de inspecții
de securitate pentru terți, control de securitate
al pasagerilor liniilor aeriene, evaluare a
riscurilor în materie de securitate, închiriere
de aparate de supraveghere de securitate,
servicii de monitorizare electronică în scopuri
de securitate, servicii de securitate pentru
protecția fizică a persoanelor, servicii prestate
de un agent de securitate pentru clădiri,
servicii de control de securitate al bagajelor
în aeroporturi, control de securitate pentru
persoane și bagaje în aeroporturi, servicii de
control de securitate al bagajelor la aeroport,
servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății și a persoanelor,
servicii prestate de un agent de securitate
pentru protecția proprietății și persoanelor,
servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor, furnizare de
informații despre servicii prestate de un agent
de securitate, servicii de salvarea oamenilor,
servicii de salvare cu bărci de salvare, servicii
de salvamont, servicii de salvamar, închiriere
de veste de salvare, închiriere de echipamente
de protecție, salvare, siguranță și aplicare a
legii, închiriere de căști de protecție, închiriere
de măști de protecție, servicii de pază și
protecție, consultanță în legătură cu respectarea
protecției datelor, închiriere de îmbrăcăminte

și echipamente de protecție, administrarea
riscurilor pentru sănătate și siguranță, servicii de
evaluare a riscului pentru sănătate și siguranță,
supravegherea alarmelor antiefracție, servicii de
monitorizare a alarmelor, servicii de detectare
de bombe, servicii de detectare și dezamorsare
a bombelor, furnizare de haine persoanelor
nevoiașe (servicii caritabile), furnizare de
încălțăminte pentru persoane nevoiașe (servicii
caritabile), servicii de lobby, nu în scopuri
comerciale, servicii de asistență legală, furnizare
de servicii de suport personal pentru familiile
pacienților care suferă de boli care le pun
în pericol viața, furnizare de sprijin emoțional
pentru familii, servicii de soluţionare alternativă a
litigiilor, servicii de arbitraj, închirierea articolelor
de îmbrăcăminte, auditare a conformității de
reglementare, auditare a conformității juridice,
cercetare juridică, servicii de pregătire a
documentelor juridice, administrarea juridică
a licenţelor, servicii juridice în legătură cu
negocierea contractelor pentru terţi, consiliere
juridică pentru a răspunde la cererile de ofertă/
consiliere juridică pentru a răspunde la cererile
de propuneri (rfp), servicii de monitorizare
juridică, servicii de reprezentare juridică,
servicii de concierge, licenţierea proprietăţii
intelectuale, servicii privind litigiile, servicii de
reţele de socializare online, investigaţii privind
trecutului persoanelor, monitorizarea sistemelor
de securitate, servicii de securitate fizică, marcaj
de securitate pentru bunuri, consultanță în
materie de securitate, controlul de securitate al
bagajelor, servicii de securitate pentru clădiri,
închiriere de aparatură de securitate, marcaj
de securitate a documentelor, consultanță în
materie de securitate fizică, servicii de securitate
pentru evenimente publice, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății, servicii de
securitate pentru protecția persoanelor, servicii
prestate de gardă de securitate, inspectarea
uzinelor în scopuri de securitate, consultanță
în materie de securitate în muncă, evaluare
a riscurilor în materie de securitate, închiriere
de aparate de supraveghere de securitate,
servicii de siguranță, salvare, securitate și
control, servicii de securitate pentru protejarea
proprietății și a persoanelor, servicii de securitate
pentru protecția fizică a persoanelor, marcarea
câinilor în vederea identificării acestora, în
scopuri de securitate, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale,
servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor, servicii de
stingerea incendiilor.

───────
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(210) M 2021 03669 (111)183389
(151) 10/05/2021
(732) TROZNER ANDRAS, STR. DEVA

NR. 8, AP.1/A, JUD. MUREŞ,
TARGU MUREŞ, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

Pompe Ulei
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1031090/02.11.2021,

solicitantul nu revendică un drept exclusiv asupra
denumirii: ”Pompe Ulei”.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
19.01.06; 14.03.20; 29.01.01; 29.01.06;
29.01.08

clase:
7. Maşini şi maşini unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre), instrumente agricole, altele
decât cele acţionate manual, incubatoare pentru
ouă.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.

───────

(210) M 2021 03801 (111)183294
(151) 13/05/2021
(732) DANUBEER CRAFTS.R.L.,

STRADA 1 DECEMBRIE 1918,
BL.310, SC A, ET.10 AP 43,
CAMERA 1, JUDEŢUL GIURGIU,
GIURGIU, 080196, GIURGIU,
ROMANIA

(540)

DUNĂREANA GIURGIU BERE
ARTIZANALĂ EST. 2019

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 84/1998,
republicată, conform adresei OSIM înregistrată

cu nr. 1029000/13.10.2021, mandatarul
solicitantului nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: GIURGIU BERE ARTIZANALĂ

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, ape
minerale și gazoase, bere brună, bere blondă,
bere saison, bere bock, bere și produse de bere,
bere fără alcool, bere de grâu, bere neagră
englezească (porter), IPA (bere blondă indiană),
vin de orz (bere), bere neagră (cu malț prăjit),
băuturi pe bază de bere, bere amestecată cu
băuturi nealcoolice (shandy), băuturi nealcoolice
cu aromă de bere.

───────

(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 04055 (111)182807
(151) 24/05/2021
(732) ORKLA FOODS ROMANIA

SA, STRADA GRIGORE
ALEXANDRESCU NR. 89-97,C1,
CORP C(S+P+2E), SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ANTREFRIGA STIL RETRO

clase:
29. Extracte din carne, carne conservată, carne
la conserva, pate de ficat/pasta de ficat.
35. Publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, producția de clipuri
publicitare, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, postarea de afișe
publicitare, închirierea panourilor de afișaj
(panouri publicitare), cercetare de marketing,
marketing, studii de marketing, servicii de
relații media, machetare pentru promoțiile
publicitare sau de vânzări, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, sondaje de opinie,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri cu scop
comercial sau publicitar, publicitate exterioara,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, marketing cu public țintă, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, optimizarea traficului site-urilor WEB,
( serviciile de mai sus sunt pentru produsele
menționate in clasa 29).
39. Livrarea bunurilor, servicii de transportator
(expeditor) de mărfuri, transportul de mărfuri,
operațiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare / înmagazinare,
informații despre depozitare, transport, logistica
transporturilor, descărcarea încărcăturilor,

închirierea de depozite, (serviciile de mai sus
sunt pentru produsele menționate in clasa 29).

───────

(210) M 2021 04056 (111)182808
(151) 24/05/2021
(732) ORKLA FOODS ROMANIA

SA, STRADA GRIGORE
ALEXANDRESCU NR. 89-97,C1,
CORP C(S+P+2E), SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ANTREFRIG STIL RETRO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(591) Culori revendicate: maro (R71G54B36)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(591) Culori revendicate: maro (R71G54B36)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Extracte din carne, carne conservată, carne
la conserva, pate de ficat/pastă de ficat.
35. Publicitate,închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, producția de clipuri
publicitare, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, postarea de afișe
publicitare, închirierea panourilor de afișaj
(panouri publicitare), cercetare de marketing,
marketing, studii de marketing, servicii de
relații media, machetare pentru promoțiile
publicitare sau de vânzări, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, sondaje de opinie,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri cu scop
comercial sau publicitar, publicitate exterioara,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, marketing cu public țintă, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, optimizarea traficului site-urilor WEB,
(serviciile de mai sus sunt pentru produsele
menționate in clasa 29).
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39. Livrarea bunurilor, servicii de transportator
(expeditor) de mărfuri, transportul de mărfuri,
operațiuni de încărcare-descărcare, depozitarea
de bunuri, depozitare / înmagazinare,
informații despre depozitare, transport, logistica
transporturilor, descărcarea încărcăturilor,
închirierea de depozite, (serviciile de mai sus
sunt pentru produsele menționate in clasa 29).

───────

(210) M 2021 04173 (111)183285
(151) 26/05/2021
(732) FILTER DEVELOPMENT SRL,

STRADA DRUMUL BELSUGULUI
53, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
062392, ROMANIA

(540)

U personal uniforms
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1031778 din data

09.11.2021, solicitantul nu revendică un drept
exclusiv asupra denumirii: personal uniforms.

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 27.05.01;
27.05.21

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 04314 (111)183268
(151) 02/06/2021
(732) EL KHALIL FADI, SOS.

ALEXANDRIEI NR. 101, JUDETUL
GIURGIU, PUTINEIU, SAT
HODIVOAIA, GIURGIU, ROMANIA

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

(540)

NAYIRI
(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, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire, toate
aceste produse cu excepția celor provenite
din Armenia, produse care au legătură cu
Armenia, cu specific armenesc și care sunt
originare din zonele geografice ale Armeniei și
din comunitățile de armeni.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului, toate aceste produse cu
excepția celor provenite din Armenia, produse
care au legătură cu Armenia, cu specific
armenesc și care sunt originare din zonele
geografice ale Armeniei și din comunitățile de
armeni.
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, toate aceste produse cu excepția
celor provenite din Armenia, produse care au
legătură cu Armenia, cu specific armenesc și
care sunt originare din zonele geografice ale
Armeniei și din comunitățile de armeni.
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
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pentru animale, toate aceste produse cu
excepția celor provenite din Armenia, produse
care au legătură cu Armenia, cu specific
armenesc și care sunt originare din zonele
geografice ale Armeniei și din comunitățile de
armeni.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, toate aceste
produse cu excepția celor provenite din Armenia,
produse care au legătură cu Armenia, cu specific
armenesc și care sunt originare din zonele
geografice ale Armeniei și din comunitățile de
armeni.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, toate aceste servicii cu
excepția celor provenite din Armenia, servicii
care au legătură cu Armenia, cu specific
armenesc și care sunt originare din zonele
geografice ale Armeniei și din comunitățile de
armeni.

───────

(210) M 2021 04337 (111)183371
(151) 02/06/2021
(732) VP CEREALE BZ SRL, COMUNA

VADU PASII, SAT BAJANI,
STRADA LUCIAN BLAGA NR.
9C, JUDEȚUL BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

(740) LOYAL PARTNERS API, STRADA
PORTULUI NR. 23, NAVROM RIVER,
CAMERA 302, JUDEȚUL GALAȚI,
GALAȚI, 800025, GALAȚI, ROMANIA

(540)

VP NUTRIȚIE ANIMALĂ
În conformitate cu art. 22 al Legii nr.

84/1998, republicata, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1031027/01.11.2021,

solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: "NUTRIȚIE ANIMALĂ".

(531) Clasificare Viena: 05.07.02; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.23; 29.01.13

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

5. Suplimente alimentare pentru animale.
31. Produse cu furaje, hrană pentru animale
de fermă și aditivi pentru acestea, nutrețuri
combinate cu premixuri vitamino-minerale și
concentrate proteice, substanțe alimentare
pentru animale (hrană pentru animale), materiale
de nutret pentru hrana animalelor, ingrediente
pentru alimente pentru hrana animalelor.
35. Servicii de comerț și informare a
consumatorilor cu furaje, hrană pentru animale
de fermă și aditivi pentru acestea, nutreturi
combinate cu premixuri vitamino-minerale și
concentrate proteice, substanțe alimentare
pentru animale, materiale de nutreț pentru
hrana animalelor, ingrediente pentru alimente
pentru hrana animalelor, substanțe și suplimente
alimentare pentru animale.

───────

(210) M 2021 04349 (111)183232
(151) 03/06/2021
(732) PETRU-PAUL WEIS, STR. MIHAI

VITEAZU NR. 22, AP.3, JUD.
MUREŞ, REGHIN, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

P Paul Weis
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;

27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
15. Instrumente muzicale: pupitre pentru
partituri si stative pentru instrumente muzicale:
baghete de dirijor.
35. Gestionarea afacerilor comerciale: servicii
de agenţii de import-export, lucrari de birou,
publicitate, regruparea tertilor a produselor din

(591) Culori revendicate: albastru, verde,
galben
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clasa 15, permiţând consumatorilor să le vadă şi
să le cumpere.

───────

(210) M 2021 04673 (111)182864
(151) 16/06/2021
(732) ALEX ECOMMERCE

(540)

Levan
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
24. Decorațiuni de perete din material textil.

───────

(210) M 2021 04691 (111)183284
(151) 16/06/2021
(732) GEORGIANA POPA, STR. VLAD

JUDETUL NR. 52-54, AP. 206,
ET. 2, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

MAESTRO EGO MINDLESS
MANIFESTA-TI CU

SMERENIE MARETIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, materiale de desen și materiale pentru
artiști, materiale didactice și de instruire, foi, folii
și pungi din material plastic pentru împachetare
și ambalare, caractere și clișee tipografice.
38. Comunicare prin bloguri online, servicii
de comunicare online, furnizarea accesului de
telecomunicații la conținut video și audio furnizat
printr-un serviciu online de video la cerere.
41. Furnizarea de instruire online, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, publicare
de cărți și periodice electronice online, furnizare

online de reviste cu articole pe teme generale
care nu pot fi descărcate, furnizare de seminare
online de formare, furnizare de cursuri de
instruire online.

───────

(210) M 2021 05007 (111)183176
(151) 30/06/2021
(732) TRACI ALEXANDR, STR. SOLD

PETRE N.DUMITRU 38A, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SINCER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată)
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrare comercială, servicii de negociere
on-line pentru terţi în care vânzătorul afişează
produsele care urmează să fie oferite spre
vânzare, pentru care cererea de ofertă se
face prin intermediul Internetului, pentru a
facilita vânzarea produselor şi serviciilor printr-
o reţea de calculatoare, servicii de evaluare de
piaţă privind produsele şi serviciile vânzărilor
şi a preţurilor produselor, servicii oferite de
vânzători privind bunurile şi serviciile, servicii de
evaluare privind performanţa cumpărătorilor şi
vânzătorilor în scopuri comerciale, servicii de
vânzare online şi offline cu produsele din clasele
29 si 30.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară

───────

DISTRIBUTION SRL, POPA
SAVU NR. 15, CORP B, PARTER,
BUCURESTI, 011431, ROMANIA
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(210) M 2021 05072 (111)183207
(151) 04/07/2021
(732) ANDREI NAGY DANA MARIA,

STR. CERULUI, NR. 7, JUDETUL
ILFOV, COM. CORBEANCA, SAT
OSTRATU, ILFOV, ROMANIA
BERCIU IOANA RODICA, BLD.
PIPERA, NR. 1H, VILA M8,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

O'OMA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing si
promovare în domeniul medical, ţinere a
evidenţei dosarelor şi fiselor privind istoricul
medical personal, administrare de planuri
de servicii medicale preplătite, compilare de
statistici privind utilizarea serviciilor medicale,
gestionare administrativă a clinicilor medicale,
servicii de vânzare cu ridicata şi amănuntul
a aparatelor şi instrumentelor medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la afecţiunile
medicale, conducerea şi administrarea afacerilor
comerciale, servicii de comert si servicii
de informare a consumatorilor, servicii de
publicitate, marketing si promovare în domeniul
medical, servicii de consiliere, de informare
medicala, servicii de tinere a evidenţei dosarelor
şi fişelor privind istoricul medical personal,
gestionare administrativa a clinicilor medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la afectiunile
medicale, servicii de comerţ şi servicii de
informare a consumatorilor, marketing prin
televiziune, radio, telecomunicații, e-mail și
internet sau orice altă platformă electronică
interactivă, administrarea comerciala a licentelor
produselor si a serviciilor pentru terti,
raspandirea materialelor publicitare, închiriere
de echipamente de birou, recrutare de locuri
de muncă, consultanță de recrutare a forței de
muncă, servicii de birouri de ocupare a forței
de muncă, consiliere pentru ocuparea forței de
muncă, servicii caritabile, și anume organizarea

și desfășurarea programelor de voluntariat și
a proiectelor de servicii comunitare, servicii de
vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare,
veterinare şi farmaceutice şi pentru proviziile
medicale, toate serviciile mentionate mai sus
sunt in legatura cu serviciile din clasa 10, 41, 44,
întocmire de rapoarte cu privire la aspecte legate
de îngrijirea sănătății.
41. Organizare de conferinţe şi concursuri,
organizare de expoziţii cu caracter cultural şi
educativ, realizare, coordonare şi organizare
de conferinţe, congrese şi simpozioane, servicii
de formare profesională în domeniul medical,
publicare de texte medicale, consiliere în materie
de pregătire medicală, furnizare de cursuri de
instruire în domeniul medical, realizare de cursuri
de formare continuă în medicină, proiectare
de filme cinematografice în scopuri medicale,
servicii de instruire în domeniul medical,
coordonare de seminarii de instruire pe probleme
medicale, publicare de lucrări ştiinţifice privind
tehnologia medicală, organizare de conferinţe
şi simpozioane în domeniul medical, servicii
de instruire în domeniul tulburărilor medicale
şi tratamentelor aferente, servicii educative
pentru adulţi în domeniul medicinei, instruire şi
pregătire în domeniul medical, organizare de
seminarii şi congrese în domeniul medicinei,
publicare de jurnale, cărţi şi manuale în domeniul
medicinei, servicii educative şi de instruire,
furnizare de informaţii cu privire la prevenirea
diferitelor boli, servicii de conferințe, organizarea
și conducerea de conferințe, organizare de
reuniuni și conferințe, organizare de seminarii și
conferințe, organizare de cicluri de conferințe,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizare și coordonare de conferințe și
congrese, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, elaborarea
de materiale didactice distribuite la conferințele
profesionale, servicii de consultanță și informare
referitoare la pregătirea, coordonarea și
organizarea de conferințe, organizare de
prezentări cu scopuri educative, organizare
de prezentări în scop de instruire, instruire
în domeniul medical, predare în domeniul
medical, publicare de publicații medicale,
instruire și învățământ medicale, publicare de
lucrări științifice, publicare de lucrări științifice
privind tehnologia medicală, organizare de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de competiții și ceremonii de decernare de
premii, organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, organizare și coordonare
de ceremonii de acordare a premiilor, organizare
de ceremonii de decernare de premii pentru
recunoașterea meritelor, organizare de gale,
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publicare de rezultate ale studiilor clinice
pentru preparate farmaceutice, instruire în
domeniul medical, predare în domeniul medical,
instruire și învățământ medicale, publicare de
publicații medicale, publicare de texte medicale,
organizare de conferinţe şi concursuri.
42. Servicii de cercetare medicală, servicii de
laboratoare medicale, servicii nemedicale de
imagistică cu ultrasunete, servicii de investigaţii
ştiinţifice în scopuri medicale, servicii de
cercetare medicală şi farmaceutică, servicii
de stocare electronică de dosare medicale,
servicii de cercetare ştiinţifică în scop medical,
servicii de elaborare de programe pentru
calculator în domeniul medical, servicii de
proiectare şi dezvoltare de tehnologie medicală,
servicii de cercetare biologică, cercetare clinică
şi cercetare medicală, analiza serului uman
pentru cercetări medicale, analiza ţesuturilor
umane pentru cercetări medicale, furnizarea
de informaţii despre cercetarea ştiinţifică
şi medicală în domeniul farmaceutic şi al
studiilor clinice, cercetare ştiinţifică cu scopuri
medicale în domeniul bolilor canceroase,
servicii de cercetare medicală și farmaceutică,
proiectare și asigurarea infrastructurii necesare
pentru asigurarea serviciilor medicale digitale,
conversie multiplatformă de conținut digital în
alte forme de conținut digital, prestare de servicii
de asistență medicală online pentru utilizatorii
de programe de calculator, creare de pagini
web stocate electronic pentru servicii online și
pe internet, toate serviciile de mai sus sunt
referitoare la domeniul medical sau al medicinei
si sunt furnizare online.
44. Consiliere medicală, furnizarea de informații
medicale, clinici medicale, controale medicale,
consultații medicale, asistență medicală,
asistență medicală, îngrijire medicală, servicii
medicale, închirierea echipamentelor medicale,
servicii medicale oferite de clinici medicale,
depistare medicală (screening), efectuarea
examenelor medicale, îngrijire medicală
ambulatorie, servicii medicale furnizate prin
telefon (servicii medicale), furnizare de tratament
medical, servicii de tratament medical, furnizare
de echipamente medicale, furnizare de servicii
medicale, asistență medicală la domiciliu,
examinarea medicală a persoanelor, servicii
de îngrijiri medicale, închiriere de echipament
medical și de îngrijire medicală, emiterea
de rapoarte medicale, asistență medicală de
urgență, compilarea de rapoarte medicale,
servicii de informare medicală, servicii de
analize medicale, servicii de consiliere medicală,
planificare de tratamente medicale, servicii
ale clinicilor medicale, servicii de evaluare

medicală, servicii de imagistică medicală,
servicii de asistență medicală, furnizare de
asistență medicală, servicii de examinări
medicale, îngrijirea medicală a picioarelor,
analiză comportamentală în scop medical,
servicii ambulatorii, analiză comportamentală în
scop medical, analiză cosmetică, analiză de
culori (servicii prestate de esteticieni), analiza
serului uman pentru tratamente medicale,
analiza țesuturilor umane pentru tratament
medical, analiză toxicologică pentru scopuri
medicale, analize de arn sau de adn pentru
diagnosticul și pronosticul cancerului, analize de
depistare a drogurilor, alcoolului și adn pentru
scopuri medicale, analize genetice pe animale
în scopuri dediagnostic sau tratament, analize
medicale pentru diagnosticul și persoanelor,
servicii de anestezie dentară, aplicare de
produse cosmetice pe corp, aplicarea produselor
cosmetice pe față, asistență medicală, asistență
medicală de urgență, asistență medicală
la domiciliu, asistență psihologică, asistență
sanitară în legătură cu chiropractica, asistență
sanitară în legătură cu homeopatia, asistență
sanitară în legătură cu acupunctura, asistență
sanitară în legătură cu hidroterapia, asistență
sanitară în legătură cu exercițiile terapeutice,
asistență sanitară în legătură cu terapia de
relaxare, asistență sanitară în legătură cu
naturopatia, asistență sanitară în legătură
cu osteopatia, asistență sanitară în legătură
cu masaje terapeutice, asistență sanitară
furnizate de companii de asigurări de sănătate,
asistență stomatologică, case de odihnă, centre
rezidențiale de asistență medicală, chiropractică,
chirurgie, chirurgie estetică, chirurgie estetică și
plastică, chirurgie plastică, chirurgie veterinară,
consiliere farmaceutică, servicii oferite de clinici,
clinici medicale, consiliere genetică, consiliere
în domeniul imunologiei, consiliere în domeniul
înfrumusețării, consiliere în domeniul nașterii,
consiliere în domeniul stomatologiei, consiliere
în materie de sănătate, consiliere legată de
nutriție, consiliere medicală, consiliere medicală
în domeniul geriatriei, consiliere medicală în
domeniul dermatologiei, consiliere medicală
în domeniul slăbitului, consiliere medicală în
domeniul gravidității, consiliere medicală în
legătură cu stresul, consiliere privind eliberarea
încărcăturii emoționale asociate afecțiunilor
medicale, consiliere privind sănătatea publică,
consiliere privind terapia ocupațională, consiliere
privind tratarea psihologică a afecțiunilor
medicale, consiliere psihologică, consiliere
referitoare la necesitățile medicale ale
persoanelor în vârstă, consilierea psihologică
a personalului, consultanță cu privire la
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teste de auz, consultanță în domeniul
cosmeticii, consultanță în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, consultanță în
domeniul nutriției și al dietelor, consultanță în
materie de frumusețe, consultanță în nutriție,
consultanță legată de nutriție, consultanță
medicală cu privire la pierderea auzului,
consultanță pe internet în domeniul îngrijirii
corpului și a frumuseții, consultanță privind
asistența medicală oferită de doctori și de
alt personal medical specializat, consultanță
privind îngrijirea sănătății, consultanță privind
psihologia integrativă, consultanță profesională
în materie de sănătate, consultanță profesională
în materie de îngrijire a sănătății, consultanță
și servicii de informații despre produse
medicale, consultanță și servicii de informații
despre produse biofarmaceutice, consultanță
și servicii de informații oferite pe internet,
referitoare la produse farmaceutice, consultanță
și servicii de informații referitoare la produse
farmaceutice, consultație în materie de
bioritmuri, consultații în domeniul farmaceutic,
consultații medicale, consultații psihiatrice,
consultații stomatologice, controale medicale,
controale pe baza razelor x în scopuri
medicale, depistarea osteoporozei, depozitare
de celule stem, dezvoltarea programelor
individuale de reabilitare fizică, diagnosticarea
bolilor, donații de sânge, efectuare de
studii asupra somnului pentru diagnosticare
medicală sau tratament, efectuarea examenelor
medicale, elaborare de profiluri psihologice
în scopuri medicale, emiterea de rapoarte
medicale, examinarea medicală a persoanelor,
consulțatii în domeniul farmaceutic, fixare de
dispozitive protetice, fizioterapie, furizare de
informații pacienților în legătură cu administrarea
medicamentelor, furnizare de asistență medicală
pentru monitorizarea pacienților care urmează
un tratament medical, furnizare de băi publice
pentru igienă personală, furnizare de centre de
îngrijiri de lungă durată, furnizare de centre
de recuperare fizică, furnizare de echipamente
medicale, furnizare de informații despre
servicii medicale, furnizare de informații despre
suplimente dietetice și nutritive, furnizare de
informații despre servicii de asistență medicală,
furnizare de informații în materie de sănătate
prin telefon, furnizare de informații în materie de
îngrijiri medicale, furnizare de informații online
despre prevenirea bolilor cardiovasculare și a
atacurilor de cord, furnizare de informații prin
internet în domeniul diabetului, furnizare de
informații referitoare la medicină, furnizare de
informații referitoare la produse farmaceutice,
imagistică optică pentru diagnosticare medicală,

închiriere de echipament pentru uz medical,
închiriere de echipament medical și de îngrijire
medicală, închiriere de echipamente și aparate
medicale, închiriere de echipamente pentru
spital, închiriere de instrumente chirurgicale,
închiriere de instrumente medicale, închiriere
de roboți chirurgicali, închirierea echipamentelor
medicale, informații medicale, îngrijire medicală,
îngrijire medicală ambulatorie, îngrijire paliativă,
furnizare de servicii deîngrijire temporară,
întocmire de rapoarte cu privire la aspecte legate
de îngrijirea sănătății, management de servicii
de asistență medicală, planificare de tratamente
medicale, preparare și dozare de medicamente,
realizare de analize medicale pentru factorii de
risc ai bolilor cardiovasculare, servicii clinice
homeopatice, servicii de analize de sânge,
servicii de analize medicale, servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru persoane, prestate de un laborator
medical, servicii de asistență pentru bolnavi
la domiciliu, servicii de asistență și analize
medicale referitoarea la tratamentul pacienților,
servicii de asistență spitalicească la domiciliu,
servicii de bancă de țesuturi umane, servicii
de clinici medicale și de sănătate, servicii
de consiliere medicală, servicii de consiliere
medicală individuală oferite pacienților, servicii
de consiliere privind intrumentele chirurgicale,
servicii de consultanță legate de servicii
medicale, servicii de îngrijiri medicale, servicii
de reflexologie, servicii furnizate de spitale
private, servicii medicale de diagnostic (testare
și analiză), servicii medicale de evaluare
a sănătății, servicii medicale de stațiune
de tratament, servicii medicale în domeniul
tratamentului durerilor cronice, servicii medicale
în domeniul oncologiei, servicii medicale oferite
de clinici medicale, servicii medicale oferite
printr-o rețea de furnizori de servicii medicale
pe bază contractuală, servicii medicale pentru
tratarea bolii alzheimer, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul și prelucrarea sângelui
uman, servicii medicale pentru îndepărtarea,
tratamentul și prelucrarea celulelor stem, servicii
medicale pentru îndepărtarea, tratamentul și
prelucrarea celulelor umane, servicii medicale
și de sănătate, servicii medicale și pentru
sănătate referitoare la adn, genetică și testarea
genetică, servicii obstetrice, servicii oferite de
asistenții medicali la domiciliu, servicii oferite
de clinici medicale, servicii oferite de clinici
dentare, servicii oferite de laboratoare medicale
pentru analiza probelor de sânge recoltate de la
pacienți, servicii oferite de laboratoare medicale
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pentru analiza probelor recoltate de la pacienți,
servicii paramedicale, servicii patologice cu
privire la tratamentul persoanelor, servicii
prestate de medici, servicii spitalicești, servicii
terapeutice cu celule stem, serviciile farmaciștilor
pentru prepararea rețetelor, testare genetică
în scopuri medicale, testare psihometrică în
scopuri medicale, testare medicală în scopul
diagnosticării sau pentru tratament, tratarea
dislocațiilor articulațiilor, entorselor, fracturilor
sau a altor leziuni similare (judo-seifuku),
servicii de medicină alternativă, servicii de
aromaterapie, servicii de inseminare artificială,
servicii de saloane de înfrumuseţare, servicii
de bănci de sânge, servicii de sanatoriu pentru
convalescenţi, servicii stomatologice, servicii de
fertilizare in vitro, îngrijirea sănătăţii, servicii de
ingrijire la domiciliu, servicii de sănătate prin apă
(spa), servicii de centre de sănătate, consiliere
în domeniul sănătăţii, servicii de îngrijire de
tip hospice, servicii de spitaliceşti, servicii
de bănci de ţesuturi umane, terapie asistată
cu animale, laboratoare medicale, examinare
medicală (screening), servicii de masaj, servicii
medicale clinice, asistenţă medicală, închirierea
de echipamente medicale, consiliere medicală
pentru persoanele cu dizabilităţi, servicii
de moaşe, servicii de cămine de bătrâni,
îngrijire, medicală, servicii prestate de opticieni,
servicii de ortodonţie, fizioterapie/terapie fizică,
prepararea reţetelor de către farmacişti, servicii
de psiholog, servicii de baie publică în scopuri
igienice, reabilitarea pacienţilor consumatori de
stupefiante, servicii de case de odihnă, servicii
de sanatorii, închirierea instalaţiilor sanitare,
terapie logopedică, servicii de telemedicină,
servicii de terapie, servicii de electroterapie ca
metodă de fizioterapie, servicii de ultrasunete
pentru scopuri medicale, servicii de terapie
cu ventuze, reflexologie, servicii de drenaj
limfatic, servicii de igienă si de îngrijire a
frumuseţii pentru oameni, servicii farmaceutice,
servicii de consultanta în vederea pierderii în
greutate, consultanţă privind îngrijirea sănătaţii,
analiza ţesuturilor umane pentru tratament
medical, recoltarea şi conservarea sângelui
uman, servicii de scanare cu colonoscopie,
servicii de depistare a diabetului, servicii
dermatologice pentru tratarea afecţiunilor pielii,
servicii spitaliceşti, servicii de tratament de
fertilitate pentru persoane, servicii de chirurgie
oculara cu laser, servicii medicale si pentru
sănătate referitoare la adn, genetică şi testarea
genetică, consultanţă privind asistenţa medicală
oferită de doctori si de alt personal medical
specializat, consultaţii medicale, servicii oferite
de laboratoare medicale pentru analiza probelor

de sânge recoltate de la pacienţi, depistare
medicala (screening) referitoare la cord, servicii
de analize medicale pentru boli cardiovasculare,
servicii medicale în domeniul diabetului, servicii
medicale în domeniul nefrologiei, servicii de
tratament medical, servicii de furnizare de
informaţii medicale, furnizare de informaţii şi
noutăţi în domeniul medicinei, servicii medicale
si servicii conexe activităţii medicale, furnizare de
servicii medicale, servicii de consiliere medicală
și servicii de informare medicala, furnizarea de
servicii conexe activitatii medicale, consultanţă
privind îngrijirea sănătăţii, consultanţă privind
asistenţă medicală oferită de doctori şi de
alt personal medical specializat, consultaţii
medicale și emitere de retete si prescriptii
medicale, servicii de efectuare a examenelor
medicale online, furnizare de servicii cu specific
medical si spitalicesc, servicii de comunicare
a datelor de laborator referitoare la rezultatele
probelor de sange recoltate de la pacienti,
consultanta medicala digitala în toate ramurile
medicale, servicii digitale de îngrijire medicală,
furnizare de servicii online de fișe medicale, cu
excepția odontologiei, toate serviciile de mai sus
sunt furnizate online, servicii medicale şi servicii
conexe activităţii medicale, servicii de igienă
şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale, servici de tratament de fertilitate pentru
persoane, servicii de chirurgie oculară cu laser,
servicii medicale şi pentru sănătate referitoare la
adn, genetică şi testarea genetică, consultanţă
privind asistenţa medicală oferită de doctori
şi de alt personaj medical specializat, servicii
oferite, de laboratoare medicale pentru analiza
probelor de sânge recoltate de la pacienţi, terapii
medicale, consultanţă profesională în materie
de, sănătate, consultanţă în domeniul nutriţiei
şi al dietelor, consultanţă în nutriţie, furnizare
de informaţii despre suplimente dietetice şi
nutritive, furnizare de informaţii în materie de
sănătate, furnizare de servicii online de fişe
medicale, cu excepţia odontologiei, furnizare de
servicii privind programe de sănătate, servicii
consultative în domeniul dieteticii, servicii de
consultanţă în domeniul asistentei medicale,
servicii de consultanţă referitoare la îngrijirea
sănătăţii, servicii de informare cu privire la
asistenţa sanitară, servicii de informare şi
consiliere cu privire la sănătate, servicii de
îngrijire medicală, studii de evaluare a sănătăţii,
studii de evaluare a riscului privind starea de
sănătate, supervizare de programe de pierdere
în greutate, servicii de formare profesională
în domeniul medical, consiliere în materie de
pregătire medicală, furnizare de informaţii cu
privire la prevenirea diferitelor boli, toate cele
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menţionate mai sus sunt furnizate şi online
prin intermediul internetului sau al oricărei
alte platform electronice interactive oferite de
servicii de laboratoare medicale, servicii de
analiză comportamentală în scop medical,
servicii de analiza țesuturilor umane pentru
tratament medical, analize de arn sau de adn
pentru diagnosticul și pronosticul cancerului,
servicii de analize de depistare a drogurilor,
alcoolului și adn pentru scopuri medicale, servicii
de analize genetice pe animale în scopuri
dediagnostic sau tratament, servicii de analize
medicale pentru diagnosticul și persoanelor,
servicii de aplicare de produse cosmetice pe
corp, servicii de aplicarea produselor cosmetice
pe față, servicii de asistență medicală, servicii
de asistență medicală de urgență, servicii
de asistență medicală la domiciliu, servicii
de asistență psihologică, servicii de asistență
sanitară în legătură cu chiropractica, servicii de
asistență sanitară în legătură cu homeopatia,
servicii de asistență sanitară în legătură cu
acupunctura, servicii de asistență sanitară în
legătură cu hidroterapia, servicii de asistență
sanitară în legătură cu exercițiile terapeutice,
servicii de asistență sanitară în legătură cu
terapia de relaxare, servicii de asistență
sanitară în legătură cu naturopatia, servicii de
asistență sanitară în legătură cu osteopatia,
servicii de asistență sanitară în legătură cu
masaje terapeutice, servicii de asistență sanitară
furnizate de companii de asigurări de sănătate,
servicii de centre rezidențiale de asistență
medicală, servicii de chiropractică, servicii
de chirurgie, servicii de chirurgie estetică,
servicii de chirurgie estetică și plastică, servicii
de chirurgie plastică, servicii de chirurgie
veterinară, servicii de consiliere farmaceutică,
servicii de consiliere în domeniul imunologiei,
servicii de consiliere în domeniul înfrumusețării,
servicii de consiliere în domeniul stomatologiei,
servicii de consiliere legată de nutriție,
servicii de consiliere medicală în domeniul
geriatriei, servicii de consiliere medicală în
domeniul dermatologiei, servicii de consiliere
medicală în domeniul slăbitului, servicii de
consiliere medicală în domeniul gravidității,
servicii de consiliere medicală în legătură cu
stresul, servicii de consiliere privind eliberarea
încărcăturii emoționale asociate afecțiunilor
medicale, servicii de consiliere privind sănătatea
publică, servicii de consiliere privind terapia
ocupațională, servicii de consiliere privind
tratarea psihologică a afecțiunilor medicale,
servicii de consiliere psihologică, servicii de
consiliere referitoare la necesitățile medicale ale
persoanelor în vârstă, servicii de consilierea

psihologică a personalului, controale pe baza
razelor x în scopuri medicale, servicii medicale
furnizate prin telefon (servicii medicale), servicii
ale clinicilor medicale, servicii de examinări
medicale, servicii medicale, și anume, fertilizare
în vitro, servicii de tratamente medicale oferite
de clinici și spitale, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul și prelucrarea sângelui
din cordonul ombilical.

───────

(210) M 2021 05226 (111)183214
(151) 09/07/2021
(732) THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY, ONE PROCTER
& GAMBLE PLAZA, OHIO,
CINCINNATI, 45202, OHIO,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA
52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

Pampers premium care
pants stop & protect

Pocket STOP 360° comfort
fit ultra protection EU
Perfume 0% Allergens

(531) Clasificare Viena: 01.01.01; 26.01.01;
26.05.04; 02.09.01; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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5. Scutece pentru bebelusi, scutece-pantalon
pentru bebelusi, scutece-pantalon pentru
bebelusii care învață să folosească toaleta.

───────

(210) M 2021 05412 (111)183228
(151) 19/07/2021
(732) LAVINIU-COSMIN FLONTA,

STRADA IOAN SLAVICI B D
14 /A, AP 3, JUD. BIHOR, SAT
SANMARTIN, BIHOR, ROMANIA
ANDREEA CONSTANTIN,
STRADA SAVINESTI NR 5, BL
A, ET 11, AP 61, BUCURESTI,
500113, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUD. BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

Sprezza

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

clase:
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 05439 (111)183208
(151) 20/07/2021
(732) ASOCIATIA VALEA ZIMBRILOR

- VAMA BUZAULUI, COM.
VAMA BUZAULUI 425, JUDEȚUL
BRAȘOV, 507245, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5, AP.
M6, JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

VALEA ZIMBRILOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malț.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────
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(210) M 2021 05442 (111)183229
(151) 20/07/2021
(732) RADU-OLIVIAN VIGHECIU, STR.

ZEFIRULUI NR. 10, AP. 1, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 030167, ROMANIA

(540)

EXIT THE NEW ENTRANCE

(531) Clasificare Viena: 26.04.02; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 05471 (111)183365
(151) 21/07/2021
(732) SOCIETATEA CULTURAL

ARTISTICĂ DE TINERET
CONCRET, DRUMUL
TIMONIERULUI 12, BL. 113D,
AP. 43, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MICA SĂPTĂMÂNĂ
DE MUZICĂ VECHE

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

41. Organizarea de festival de muzică, educație
muzicală.

───────

(210) M 2021 05494 (111)183251
(151) 22/07/2021
(732) IRINA-MIHAELA VASILESCU,

STR. DRAGOS VODA NR 1A,
JUDEŢ IAŞI, IASI, IAȘI, ROMANIA
ANDY-AUGUSTIN SZEKELY, STR.
JUDETULUI NR 9 BL. 20, SCARA
2 AP. 53, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

GHINDĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:(591) Culori revendicate: portocaliu (HEX
#ff4606), negru 16. Panouri publicitare din hârtie sau carton,

albume, invitaţii(papetărie), pungi (plicuri,
săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru ambalat,
bannere din hârtie, cărţi broşate, semne
de cărţi, cărţi, ambalaje pentru sticle din
hârtie sau carton, cutii din hârtie sau carton,
fanioane din hârtie, calendare, carduri /
cartele, cataloage, clipsuri de birou /capse de
birou, clipsuri pentru suporturile de ecusoane
(rechizite de birou), suporturi de pahare din
hârtie, pungi conice din hârtie, hârtie de
calc(papetărie), şabloane de broderie (modele),
plăci de gravură, gravuri, plicuri (papetărie),
steguleţe din hârtie, fluturaşi publicitari, mape
pentru hârtii /dosare din plastic pentru hârtii,
formulare, tipărite, tipărituri grafice, reproduceri
grafice, reprezentări grafice, felicitări(tipărite),
etichete din hârtie sau carton, registre
(cărţi), bibliorafturi pentru manipularea foilor
detaşabile/bibliorafturi cu inele, reviste (publicaţii
periodice), copii multiplicate (papetărie),
manuale (ghiduri) /ghiduri (manuale), suporturi
pentru ecusoane(rechizite de birou), ziare,
agende, aparate de numerotare, rechizite
de birou, cu excepţia mobilei, carnete de
notiţe(papetărie), tablouri (picturi), cu sau fără
ramă, broşuri, hârtie, foi de hârtie (papetărie),
penare /cutii pentru stilouri, suporturi pentru
creioane, ascuţitori de creioane, electrice
sau neelectrice, creioane, suporturi pentru
stilouri, stilouri (rechizite de birou), publicaţii
periodice, gravuri fotografice, suporturi de
fotografii, fotografii (tipărite), ilustraţii, placarde
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din hârtie sau carton, suporturi pentru farfurie
din hârtie, ambalaj din plastic cu bule
pentru împachetat sau ambalat, postere,
materiale tipărite, publicaţii tipărite, cupoane
tipărite, tipărituri (gravuri), articole pentru
şcoală(papetărie), răzuitori(radiere) pentru birou,
plăci cu denumiri de firme din hârtie sau carton,
suporturi pentru stilouri şi creioane, papetărie,
plăci de matriţe, şabloane(papetărie), matriţe,
abţibilduri(papetărie), hârtie de calc, cartonaşe,
altele decât pentru jocuri, cărţi de scris sau
de colorat, materiale de scris, hârtie de scris,
truse cu instrumente de scris(papetărie), truse cu
instrumente de scris (seturi), pensule de scris,
instrumente de scris, radiere pentru tabla de
scris, buletine informative.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și
articole pentru acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte pentru ciclism, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
pentru copii mici, tricouri, tricouri imprimate,
cămăși, pantaloni.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, servicii de agenţie de
publicitate, publicitate prin poştă, închirierea
timpului publicitar în mediile de comunicare,
producţia de clipuri publicitare, postarea
de afişe publicitare, închirierea panourilor
de afişaj (panouri publicitare), asistenţă în
managementul afacerilor, auditul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigaţii
privind afacerile, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea
de informaţii în domeniul afacerilor, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informaţii competitive, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă

privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, demonstraţii cu produse,
dezvoltarea de concepte publicitare, publicitate
directă prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane, prognoze
economice, audit financiar, servicii de registru
de cadouri, servicii de agenţie de import-
export, managementul interimar al afacerii,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, studii de marketing, servicii de
informaţii privind marketing-ul, cercetare de
marketing, marketing, marketing în cadrul
editării produselor software, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
servicii de lobby commercial, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
servicii de fotocopiere, închirierea maşinilor de
fotocopiere, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comparare a
preţurilor, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitar, servicii
oferite de centrale telefonice (preluare apeluri
telefonice), profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, producerea
de programe de teleshopping, publicitate
prin televiziune, transcrierea comunicărilor
(lucrări de birou), actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate,
actualizarea şi menţinerea informaţiilor în
register, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, procesarea cuvintelor, scrierea de
texte publicitare, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, servicii de
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41. Academii (educaţie), servicii de club
(divertisment sau educaţie), antrenare
(instruire), organizarea şisusţinerea colocviilor,
organizarea şisusţinerea de concerte
organizarea şi susţinereaconferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, cursuri de
corespondenţă, servicii culturale, educaţionale
sau de divertisment furnizate de galeriile
de artă, distribuție de filme, transfer de
know-how (instruire), furnizarea de informaţii
în domeniul educaţie, examinări referitoare
la educaţie, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, servicii de jocuri furnizate online de la o
reţea computerizată, închirierea echipamentului
pentru jocuri, efectuarea de excursii cu ghid,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), servicii de tabere de
vacanţă (divertisment), organizarea şi susţinerea
unor forumuri educaţionale în persoană, servicii
de karaoke, servicii de interpretariat lingvistic,
servicii de punere în pagină, altele decât
pentru scop publicitar, servicii de împrumut
ale bibliotecii, servicii de bibliotecă mobilă,
închirierea de filme, servicii de studiouri de film,
furnizarea de facilităţi pentru muzee (prezentări,
expoziţii), servicii de compoziţie muzicală,
producţia de muzică, servicii de reporteri de
ştiri, publicarea online a cărţilorşi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizarea de competiţii
sportive, planificarea de petreceri (divertisment),
instruire practică (demonstraţii), publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, furnizarea
facilităţilor de recreere, furnizarea de informaţii
cu privire la activităţile recreaţionale, scrierea
de scenarii de film, scenarii, altele decât
cele publicitare, organizarea şisusţinerea de
seminarii, producţia de spectacole, interpretarea
în limbajului semnelor, servicii de tabere sportive,
organizarea şisusţinerea de simpozioane,

predare / servicii educaţionale / servicii
de instruire, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, organizarea şisusţinerea de ateliere
(instruire), scrierea de texte, altele decât cele
publicitare, educație, instruire, divertisment,
activitați sportive și culturale, tabere de vară
(divertisment și educație).

───────

(210) M 2021 05542 (111)183202
(151) 23/07/2021
(732) NEW RDT SRL, STR. ROMANĂ

NR. 17, JUDETUL BISTRITA
NASAUD, BISTRITA, 420060,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

doku Print la îndemână

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

9. Programe pentru imprimante, servere pentru
imprimante, imprimante multifuncționale (mfp),
imprimante color cu laser, imprimante,
imprimante laser, imprimante fotografice,
imprimante scaner, imprimante color, imprimante
color digitale, hub-uri pentru imprimante,
imprimante color pentru documente, imprimante
laser pentru documente, software descarcabil
pentru servere pentru imprimante, imprimante
color digitale pentru documente, imprimante
color cu laser pentru documente, software
pentru controlul imprimantelor de calculator,
copiatoare digitale color, scannere grafice

lobby comercial, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, publicitate online pe o
reţea de calculatoare, organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoţionale, publicitate,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.

(591) Culori revendicate: mov (Hex
#655DC6), mov (Hex #8A84D6)
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digitale, aparate pentru imprimare fotografică,
programe de calculator descarcabile pentru
imprimare, software mobil, software pentru
telefoane mobile, aplicații software descarcabile
pentru telefoane mobile, software și aplicații
descarcabile pentru dispozitive mobile, software
de calculator descarcabil folosit pe dispozitive
electronice digitale mobile și alte aparate
electronice de larg consum.
40. Legare de documente, legarea cărților,
imprimare de documente de pe suporturi digitale,
imprimare, imprimare digitală, imprimarea
desenelor, imprimare de fotografii, imprimarea
pozelor și fotografiilor stocate digital, imprimare
de imagini fotografice de pe suporturi digitale,
închirieri de aparate și echipamente pentru
imprimarea fotografiilor, furnizare de informații
despre servicii de imprimare a fotografiilor.
42. Servicii de consultanță în materie de
software de calculator folosit pentru imprimare,
furnizare de acces temporar la un software
online, care nu poate fi descărcat, în vederea
utilizării în procesele de editare și imprimare,
furnizare de software nedescărcabil online,
furnizare de uz temporar online de software
nedescărcabil, asigurarea utilizării temporare de
software online nedescărcabil pentru importarea
și gestionarea datelor, furnizare de software
online care nu poate fi descărcat, pentru
procesare de text, asigurarea utilizării temporare
de software de operare online nedescărcabil
pentru accesarea și folosirea serviciilor de
cloud computing, furnizare de acces temporar
la software online care nu poate fi descărcat,
pentru procesare de text, asigurarea utilizării
temporare de software de operare online
nedescărcabil pentru rețele de calculatoare și
servere, creare și dezvoltare de software în
domeniul aplicațiilor mobile.

───────

(210) M 2021 05554 (111)183209
(151) 26/07/2021
(732) ASOCIATIA ROMANA DESPRE

MANCARE, C. C. ARION 15,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

CU BUN GUST
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Promovarea comercială, servicii de
promovare comercială, promovare de
evenimente speciale, consultanță privind
promovarea comercială, consultanță privind
promovarea vânzărilor, servicii de promovare și
publicitate, servicii publicitare și de promovare,
servicii de promovare a vânzărilor, promovare
de târguri în scop comercial, servicii de
publicitate, marketing și promovare, promovare
și realizare de expoziții comerciale, promovarea
produselor și serviciilor prin sponsorizare,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, promovare de produse și servicii
pentru terți, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, servicii de publicitate pentru
promovarea vânzării de băuturi, promovarea
vânzării de servicii (în numele terților) prin
reclame publicitare, organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale și
de promovare, furnizarea de spațiu pe pagini
web pentru promovare de produse și servicii,
promovare a vânzărilor de produse și servicii
ale terților prin evenimente promoționale, servicii
de consultanță în afaceri privind promovarea
campaniilor de strângere de fonduri, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la problemele și inițiativele
de mediu, servicii de vânzare de alimente
prin magazine de desfacere cu amănuntul
fără personal, informare cu privire la produse
de consum în legătură cu alimente sau
băuturi, servicii de consultanță în afaceri privind
organizarea campaniilor de strângere de fonduri,
servicii de consiliere și consultanță privind
achiziționarea de produse pentru terți, servicii
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de publicitate și promovare, precum și servicii
de consultanță aferente, servicii de consultanță
comercială cu privire la administrarea de
restaurante, servicii de consultanță în legătură
cu reclame, publicitate și marketing, servicii de
consultanță comercială cu privire la fabricarea
de produse, servicii de consultanță comercială
cu privire la deschiderea de restaurante,
consultanță în afaceri, în domeniul transportului
și al livrărilor, consultanță în domeniul
managementului industrial inclusiv analize cost-
beneficiu, furnizare de informații comerciale
referitoare la industria agricolă, servicii de
consultanță comercială în sectorul agricol,
furnizare de informații comerciale pe internet,
prin rețea prin cablu sau prin alte mijloace
de transfer de date, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
furnizarea de informații de piață referitoare la
produsele de consum, regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasa 29, 30, 31, 32,
33 (cu excepţia transportului lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
delicatese, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu diverse tipuri de carne, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu diverse
tipuri de carne, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu amănuntul, demonstrație
de vânzare (pentru terți), prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți prin
intermediul distribuției și administrării de carduri
pentru utilizatori privilegiați, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii
de alimente pe bază de abonament, servicii
de vânzare prin licitații online prin internet,
servicii de administrare a afacerilor pentru
prelucrarea vânzărilor realizate într-o rețea
informatică globală, servicii de comenzi online,
realizare de târguri și expoziții virtuale online în
scopuri publicitare, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la domiciliu, realizare de târguri
comerciale, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, prezentare de
produse, organizare de lansări de produse,
organizarea și desfășurarea de prezentări de
produse, furnizare de informații despre produse

de larg consum prin internet, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură cu
produse alimentare, administrarea unui program
de reduceri care să permită participanților să
obțină reduceri la produse și servicii prin
utilizarea unui card de membru pentru reduceri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
dulciuri, organizare de expoziții și evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, organizare de evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, prelucrare
administrativă de comenzi de achiziție plasate
prin telefon sau calculator, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de
cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de cofetărie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ciocolată, servicii de vânzare cu ridicată în
legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cutii de abonament
care conțin bomboane de ciocolată, organizarea
de târguri comerciale, organizare de târguri
în scopuri comerciale, promovare de târguri
în scop comercial, organizare de târguri și
expoziții în scopuri comerciale și publicitare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, planificare și organizare de târguri
comerciale, expoziții și prezentări în scopuri
economice sau publicitare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu înghețată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ciocolată, organizare de târguri cu scop
comerciale, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentatiei, demonstraţii cu produse,
organizarea de expoziţii, târguri, prezentări de
produse în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de prezentări în scop promoţional,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de târguri comerciale şi de expoziţii comerciale,
organizare de târguri comerciale, servicii de
publicitate pentru promovarea băuturilor, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, servicii de vânzare de băuturi prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
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băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bere, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondenţă în legătură cu
berea, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bere,
servicii de târguri comerciale şi de expoziţii
comerciale., servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentaţiei, managementul proiectelor
de afaceri, elaborare de rapoarte pentru proiecte
de afaceri, redactare de studii pentru proiecte
de afaceri, managementul proiectelor de afaceri
(pentru terți).
41. Servicii de consultanță cu privire la
publicarea de texte scrise, servicii de consultanță
cu privire la educație și instruire, consultanță
legată de formarea în materie de competențe
profesionale, furnizare de servicii educaționale
referitoare la subiecte de ecologie, organizare
de gale, organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri pentru divertisment, divertisment de
tipul festivalurilor etnice, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizarea de festivaluri în
scopuri educaționale, organizare de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de festivaluri în
scopuri educative, organizare de festivaluri în
scop educativ, servicii de festivaluri muzicale,
organizare de festivaluri pentru scopuri de
divertisment, organizarea de ateliere recreative
(divertisment), ateliere organizate în scopuri
culturale, organizarea de concerte în direct
susţinute de formaţii muzicale, coordonare de
activităţi culturale, coordonare de activităţi de
divertisment, coordonare de expoziţii cu scop
educativ, coordonare de expoziţii în scopuri de
divertisment, coordonare de expoziţii în scopuri
recreative, organizare de conferinţe (instruire),
organizare de evenimente de divertisment şi
evenimente culturale, organizare de întâlniri în
scopuri recreative, organizare de întâlniri pe
teme de educaţie, organizare de prezentări în
scop de instruire, organizare de prezentări cu
scopuri educative, organizare de prezentări în
scopuri culturale, organizare de prezentări în
scopuri recreative, organizare de reprezentaţii
în direct cu scop cultural sau de divertisment,
organizare şi coordonare de evenimente de
divertisment, organizare şi realizare de târguri cu
scop cultural sau educaţional, publicare de cărţi
şi periodice electronice online, publicare de texte
şi imagini, inclusiv în format electronic, altele
decât cele în scopuri publicitare, organizare
de tururi ghidate la obiective culturale în
scopuri educative, organizare de tururi ghidate
(instruire), servicii de pregătire (educaţie) şi
instruire, servicii de recreere şi instruire,

organizare de seminarii de instruire, organizare
de demonstraţii în scop de instruire, organizare
de evenimente culturale şi artistice, organizare
de evenimente sportive şi culturale comunitare,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de conferinţe educaţionale, organizare de
reuniuni şi conferinţe, organizare de seminarii şi
conferinţe, realizare, coordonare şi organizare
de conferinţe cu scop educativ, organizare de
congrese şi de conferinţe în scopuri culturale
şi educative, consultanţă privind organizarea
de competiţii culinare, servicii de educaţie
referitoare la arta culinară, servicii de consultanţă
în domeniul competiţiilor culinare, organizare
de evenimente dedivertisment şi evenimente
culturale, organizare de reprezentaţii în
direct, organizare de evenimente ulturale şi
artistice, educație, instruire, organizare de
conferințe, servicii de conferințe, organizarea
și conducerea de conferințe, organizare de
reuniuni și conferințe, organizare de seminarii
și conferințe cu scop cultural, educativ sau
de divertisment, organizare de cicluri de
conferințe cu scop cultural, educativ sau
de divertisment, organizarea de conferințe
educaționale anuale, organizare și coordonare
de conferințe și congrese cu scop cultural,
educativ sau de divertisment, organizare
și coordonare de conferințe, congrese și
simpozioane cu scop cultural, educativ sau de
divertisment, elaborarea de materiale didactice
distribuite la conferințele profesionale, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de conferințe,
organizare de ceremonii de decernare de premii,
organizare de ceremonii de decernare de premii
pentru recunoașterea meritelor, organizare de
gale cu scop cultural, educativ sau de
divertisment, servicii de consiliere și informare
privind cariera (asistență educațională și de
instruire), consultanță în domeniul formării și
perfecționării (instruire), servicii de consultanță
în domeniul educației antreprenoriale, elaborare
de manuale educative, furnizare online de reviste
cu articole pe teme generale care nu pot fi
descărcate, publicarea de materiale multimedia
online cu excepţia textelor publicitare, informaţii
în domeniul educaţiei furnizate on-line dintr-
o baza de date computerizata sau de pe
internet, cursuri de instruire în tabere educative,
orientare profesională (consiliere în domeniul
educației sau formării), publicare de materiale
educative, publicare de cărți educative, publicare
de texte educative, publicare de materiale
educative tipărite, servicii de consultanță privind
subiecte academice, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri educative, tabere
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de vară (divertisment și educație), organizare
de activități educative pentru tabere de vară,
organizare și realizare de târguri cu scop cultural
sau educațional, organizare de congrese și
de conferințe în scopuri culturale și educative,
servicii de pregătire în domeniul managementul
proiectelor.
43. Consiliere în domeniul culinar, consultaţii
privind reţetele de gătit, furnizare de informaţii
cu privire la prepararea alimentelor şi băuturilor,
furnizare de informaţii sub formă de reţete
de băuturi, pregătirea mâncărurilor şi a
băuturilor, pregătirea şi furnizare de alimente
şi băuturi destinate consumului imediat, servicii
în domeniul gustărilor, servire de mâncare
destinată consumului imediat, restaurante
(servirea mesei), servicii de consultanţă în
domeniul artelor culinare, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), furnizarea de informații și consiliere
cu privire la prepararea de mâncăruri, servire
de alimente și băuturi, asigurarea de hrană și
băuturi, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servicii constând în furnizarea de băuturi,
furnizare de informații sub formă de rețete de
băuturi, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, furnizare
de informații cu privire la prepararea alimentelor
și băuturilor, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea
de alimente și băuturi, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri și
expoziții, servicii de catering pentru săli spații
special amenajate pentru expoziții, consiliere în
domeniul culinar, consultații privind rețetele de
gătit, servicii de restaurante (servirea mesei),
furnizare de spații pentru conferințe, expoziții
și reuniuni, servicii de consultanță în domeniul
artelor culinare, servicii de ospitalitate (cazare),
servicii de degustare de vinuri (furnizare de
băuturi).

───────

(210) M 2021 05557 (111)183213
(151) 26/07/2021
(732) DORRA FASHION ONLINE SRL,

SOSEAUA VESTULUI, NR.24B,
BL. 10E, ET.1, AP.4, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Dorra Fashion
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Costume de baie, îmbrăcăminte pentru
plajă, curele (îmbrăcăminte), cizme, sutiene,
şepci (articole pentru acoperirea capului),
îmbrăcăminte din imitaţie din piele,
îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete, corsete (lenjerie de corp),
manşoane / manşete (îmbrăcăminte), rochii,
capoate, pantofi sau sandale din iarba
esparto(espadrile), cape de blană, încălţăminte,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
mănuşi (îmbrăcăminte), cizmuliţe, pălării,
articole de acoperit capul pentru purtare, şosete-
tălpici, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), rochii tip
pulover / rochii tip salopetă, chiloţi de damă /
chiloţi pantalonaşi, tricotaje (îmbrăcăminte),
cizme din dantelă, egări (pantaloni), mănuşi cu
un deget, apărători de urechi (îmbrăcăminte),
eşarfe circulare pentru gât/ protecţii pentru gât,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, îmbrăcăminte de stradă, salopete /
combinezoane, jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantalejupe, ponchouri, pijamale,
îmbrăcăminte de-a gata, căptuşeli de-a gata
(piese de îmbrăcăminte), sandale, eşarfeşaluri,
cămăşi, pantofi, cămăşi cu mânecă scurtă,
fuste, pantaloni scurţi tip fustă, bonete, papuci,
furouri (lenjerie de corp), ghetre / şoşoni, articole
sport din jerseu, pantofi de sport, maieuri sport,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
flanele / pulovere / hanorace (pulovere), body-
uri (lenjerie de corp), tricouri cu mânecă
scurtă, colanţi, pantaloni, chiloţi, lenjerie de
corp/ desuuri, uniforme, văluri (îmbrăcăminte),
cozoroace (articole pentru acoperirea capului),
veste / jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă.

(740) WEIZMANN, ARIANA & PARTNERS,
STR. 11 IUNIE NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROURI A14-A15,
SECTOR 4, BUCURESTI, ROMANIA
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35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, servicii de agenții de
import-export, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii, administrare în materie
de activități de marketing, administrare în
materie de metode de vânzare, administrare în
materie de planificare a afacerilor, administrare
și compilare de baze de date computerizate,
administrarea afacerilor, administrarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, afaceri
comerciale, servicii de comerț si servicii
de informare a consumatorilor, compilare
computerizată a listelor cu clienți, compilare
computerizată a listelor cu comenzi, compilare
computerizată a datelor din gestiunea stocurilor,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, desfășurare de vânzări prin
licitație, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, dezvoltarea afacerilor, difuzare
de informații comerciale, difuzare de informații
de afaceri, difuzare de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare, distribuire
de mostre în scopuri publicitare, distribuirea
de materiale promoționale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, efectuare de cercetări de afaceri,
efectuare de studii de piață, efectuarea de
estimări comerciale, efectuarea de studii de
marketing si studii de productivitate, elaborare
de date statistice comerciale, estimare în afaceri
comerciale, evaluări referitoare la aspecte
comerciale, gestiunea stocurilor, intocmire
de documente comerciale, inventariere de
marfuri, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor, marketing, organizare
de competiții si concursuri, în scopuri
comerciale, organizare de demonstrații în
scopuri de afaceri, organizare de lansări de
produse, organizare, gestionare și monitorizare
a vânzărilor și a programelor promoționale
de stimulare, organizare, gestionare și
monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienți, organizarea afacerilor, organizarea
de publicitate, organizarea si managementul
afacerilor, prezentare de produse, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comerciala, promovarea vanzarilor, publicitate,
publicitate online, publicitate si marketing,
realizare de material publicitar, servicii de
administrare a afacerilor, analiza reacției la
publicitate și cercetare de piață, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, analiză și cercetare de piață, servicii

de cercetare privind publicitatea, servicii de
publicitate referitoare la îmbrăcăminte, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu îmbrăcăminte, servicii de comerț
cu amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole
de îmbrăcăminte, vânzare cu amănuntul de
carduri preplătite ale terților pentru cumpărare de
îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2021 05566 (111)183218
(151) 26/07/2021
(732) PLEMARCON SRL, STR. GOLESTI

NR. 14, JUDEŢ ILFOV, POPEŞTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Rai's flowers

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

clase:
21. Recipiente pentru flori, boluri pentru flori,
coşuri de flori, ghivece de flori, vaze pentru flori,
suporturi pentru flori.
31. Flori tăiat flori uscate, flori conservate,
corsaje din flori proaspete, buchete din flori
uscate, coroane de flori funerare, ghirlande
din flori, naturale, buchete din flori naturale,
aranjamente din flori proaspete, aranjamente din
flori naturale, buchete de flori uscate, coroniţe
din flori uscate, flori uscate pentru decorare,
flori conservate pentru decorare, aranjamente
din flori uscate în scopuri decorative, flori plante
cu flori, bulbi de flori.
35. Servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
flori, servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
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la flori, organizare de expoziţii de flori şi plante în
scopuri comerciale sau publicitare.

───────

(210) M 2021 05596 (111)183220
(151) 27/07/2021
(732) COPIER ONLINE TMG, LOC LIVIU

REBREANU, NR. 122, JUDEŢ
BISTRIŢA-NASAUD, NĂSĂUD,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVIŢA NR. 37E, JUDEŢ ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

ElectroPulse
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Scutere, scutere motorizate, scutere
electrice, scutere cu motor, scutere electrice cu o
roată, scutere electrice cu autobalans cu o roată,
trotinete (vehicule), trotinete cu pedale, vehicule
autonome, vehicule, vehicule cu autoîncărcare,
vehicule care funcționează pe bază de energie
eoliană, vehicule cu roți, vehicule de transport
autonome, vehicule electrice, vehicule electrice
autopropulsate, vehicule ghidate automat,
vehicule hibride, autobuze electrice, automobile
electrice, automobile robotizate, automobile
pentru transport rutier, autoturisme electrice
cu celule de combustibil, autoturisme electrice
reîncărcabile la priză, autoturisme hibride
de serie, autovehicule electrice, autoturisme
hibride reîncărcabile la priză, mașini, mașini
hibride, scutere electrice cu autobalans,
vehicule automobile, vehicule electrice terestre,
vehiculele terestre, vehicule terestre cu motor.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de vânzare
online în legătură cu: vehicule autonome,
vehicule, vehicule cu autoîncărcare, vehicule
care funcționează pe bază de energie
eoliană, vehicule cu roți, vehicule de transport
autonome, vehicule electrice, vehicule electrice
autopropulsate, vehicule ghidate automat,
vehicule hibride, autobuze electrice, automobile
electrice, automobile robotizate, automobile
pentru transport rutier, autoturisme electrice
cu celule de combustibil, autoturisme electrice
reîncărcabile la priză, autoturisme hibride
de serie, autovehicule electrice, autoturisme

hibride reîncărcabile la priză, mașini, mașini
hibride, scutere electrice, scutere electrice
cu autobalans, scutere electrice cu o roată,
scutere electrice cu autobalans cu o roată,
vehicule automobile, vehicule electrice terestre,
vehiculele terestre, vehicule terestre cu
motor, scutere, scutere motorizate, scutere cu
motor, trotinete (vehicule), trotinete cu pedale,
marketing promoțional, împărţirea de eşantioane
de produse, organizarea de publicitate, plasare
de reclame, pregătire de publicații publicitare,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, producție de înregistrări audio în
scopuri de marketing, producție și distribuție
de reclame la radio și la televiziune,
promovarea comercială, promovarea vânzărilor,
publicare de materiale promoționale, publicare
de materiale publicitare, publicare de texte
publicitare, publicare de materiale și texte
publicitare, publicare de materiale publicitare
online, publicitate, publicarea de broșuri
publicitare, publicitate online, publicitate în
reviste, publicitate în reviste, broșuri și ziare,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate radio și
de televiziune, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate și marketing, publicitate și
reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, realizare de material publicitar.

───────

(210) M 2021 05603 (111)183177
(151) 28/07/2021
(732) GHEORGHE-MARIAN SÎNTOIU,

STR. VISINILOR NR. 4, AP.
2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

SGM COMPANY
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.14; 03.01.01; 02.03.01

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

12. Suport pentru roata de rezervă a
autovehiculelor.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou, servicii
publicitare, de marketing și promoționale, servicii
de comenzi online, strângerea la un loc, în
folosul terţilor, a unei game variate de bunuri,
cu excepţia transportului acestora, permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii pot
fi furnizate prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, al punctelor de vânzare
cu ridicata și prin intermediul site-urilor web,
servicii de agenții de import-export.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, ambalarea, îmbutelierea,
împachetarea şi livrarea bunurilor.
40. Servicii de fabricaţie de bunuri.

───────

(210) M 2021 05839 (111)183313
(151) 06/08/2021
(732) GAMA BEAUTY SRL, STR.

ALEXANDRU CUTIERU 25B,
CAM. 1, BL.1, SC.3, ET.10,
AP.440 , SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

FRESH BISTRO since 2021

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12; 26.01.04; 05.03.11

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

clase:
43. Servicii ale barurilor.

───────

(210) M 2021 05923 (111)183312
(151) 12/08/2021
(732) ASOCIAȚIA CLUB PRO ARMONIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI, NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2,
ETAJ 1, SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ARMONIA B G J R L

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.01;
26.11.03; 26.04.01; 26.04.02; 02.01.23

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

41. Organizare de activități de recreere în
grup, organizarea de cursuri de exerciții în
grup, organizare și coordonare de seminarii
în grupuri restrânse, organizare și coordonare
de grupuri de discuții educative, nu online,
furnizarea de informații în legătură cu
activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, activități culturale, activități
sportive și de recreere, activități sportive
și culturale, administrare (organizare) de
servicii de divertisment, administrarea serviciilor
educaționale, servicii de cluburi (divertisment
sau educație), servicii oferite de cluburi
sociale pentru divertisment, servicii educative
oferite de cluburi, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de

(591) Culori revendicate: auriu, verde,
albastru, maro

357, ALEEA PLOPILOR, NR.10,
SAT ȘTEFĂNEȘTII NOI, 
ȘTEFĂNEȘTI, ARGEȘ, ROMANIA
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divertisment, furnizarea de instruire referitoare
la conveniențe sociale, scriere de discursuri,
altele decât cele pentru scopuri publicitare,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, organizare de
festivități în scopuri culturale, organizarea de
spectacole în scopuri culturale, organizare de
prezentări în scopuri recreative, organizare de
evenimente în scopuri culturale, organizarea de
demonstrații în scopuri recreative, desfășurare
de ceremonii în scopuri de divertisment,
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative, organizare și
pregătire de expoziții în scopuri de divertisment,
antrenament și instruire (coaching) în dezbateri
politice, furnizarea de cursuri de pregătire
pe teme filozofice, asistență profesională
individualizată (coaching).
45. Consultanță în legătură cu respectarea
protecției datelor, cluburi pentru întâlniri cu
scop social, servicii de lobby, nu în scopuri
comerciale, consiliere politică, consultanță
politică, organizarea reuniunilor politice cu scop
social., servicii juridice, servicii juridice de
mediere.

───────

(210) M 2021 06208 (111)183390
(151) 25/08/2021
(732) YONGQIANG XU, STR. SCOLII

4A, JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

IDei

(531) Clasificare Viena: 26.11.01; 27.05.01;
27.05.17

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

8. Instrumente pentru igienă și frumusețe pentru
oameni și animale, acționate manual, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie.

9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice.
14. Bijuterii, casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, inele și lanțuri de chei și brelocuri
pentru acestea, instrumente pentru măsurarea
timpului, pietre prețioase, perle și metale
prețioase și imitații ale acestora, articole de
bijuterie, produse de bijuterie, articole decorative
(bibelouri sau bijuterii) pentru uz personal, brățări
de identificare (bijuterii), ornamente din sau
placate cu metale prețioase sau semiprețioase
sau pietre, sau imitații ale acestora.
21. Ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții.
26. Flori artificiale, elastice de păr, articole
de mercerie, accesorii pentru îmbrăcăminte,
articole de cusut și articole decorative din
materiale textile, respectiv: flori artificiale,
ghirlande artificiale pentru Crăciun, ghirlande
artificiale cu lumini pentru Crăciun, coroane
artificiale pentru Crăciun, coroane artificiale
cu lumini pentru Crăciun, insigne pentru
purtare, nu din metale preţioase, ace pentru
maşina de cusut, funde pentru păr, broşe
(accesorii de îmbrăcăminte), nasturi, croşete/
ace de croşetat, articole decorative pentru păr,
panglici elastic, broderie/articole ornamentale
(broderie), închizători pentru îmbrăcăminte,
mercerie (articole necesare în croitorie), cu
excepţia aţelor, panglici de mercerie, funde
de mercerie, elastice de păr, agrafe de păr/
ace de păr, agrafe de păr/clame de păr,
plase pentru păr, petice termoadezive pentru
repararea articolelor textile, petice termoadezive
pentru decorarea articolelor textile (mercerie),
copci (mercerie), andrele, perne pentru ace,
truse de ace, dispozitive de introdus aţa în ac,
ace, ace cu gămălie, altele decât bijuteriile, ace
de cusut, degetare pentru cusut, seturi de cusut,
şireturi pentru pantofi, pernuţe de umeri pentru
îmbrăcăminte, capse, închizători cu fermoar/
fermoare, articole de păr (decorativ, fixare și
protetice), brelocuri (nu ca bijuterii sau pentru
chei, inele sau lanțuri), fructe, flori și legume
artificiale.

───────
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(210) M 2021 06219 (111)183259
(151) 25/08/2021
(732) TIMO SERV SRL, STR. SANDU

ALDEA NR.1, JUD. BRĂILA,
BRĂILA, BRĂILA, ROMANIA

(740) LOYAL PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. PORTULUI NR.23, NAVROM
RIVER, ETAJ 3. CAM.302, JUD.
GALAŢI, GALATI, 800025, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

Pretzelino JOY

clase:
30. Produse de panificatie, covrigi, covrigi simpli,
covrigi cu mac, covrigi cu susan, covrigi pe
sir, covrigi cu seminte, covrigi pentru bere,
covrigi sarati, covrigei vanilati, covrigei cu
spanac, covrigei cu lapte si miere, covrigei
cu masline, covrigi cu tărâțe fără sare și
fără zahăr, covrigei mini pretzels, drojdie,
praf de copt, scorţişoară (condiment), cuişoare
(condiment), miere, melasa, zahar, cacao, jeleuri
de fructe (dulciuri), fursecuri, fursecuri cu
glazura, fursecuri cu crema, fursecuri umplute,
piscoturi, biscuiti, biscuiti de casa, biscuiti cu
gem, biscuiti cu creme, dulciuri, rulorui, faina,
pufuleti, covrigei, saratele, sticksuri, crochete,
biscuiti aperitiv.

───────

(210) M 2021 06220 (111)183260
(151) 25/08/2021
(732) QUANTUM CONSTRUCT SRL,

STR. FOLTANULUI NR.131A,
CAMERA 2, JUD. GALAŢI,
VANATORI, GALAȚI, ROMANIA

(740) LOYAL PARTNERS - AGENȚIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. PORTULUI NR. 23, PARCUL
DE SOFT, ETAJ 3 CAM. 302, JUD.
GALAŢI, COD 800025, GAIAȚI,
GALAȚI, ROMANIA

(540)

Q QUANTUM GROUP

clase:
6. Structuri metalice, hale metalice, materiale
metalice pentru structuri şi construcţii, construcţii
metalice transportabile, oţel, oţel cornier, benzi
metalice, sârmă ghimpată, balize metalice,
şuruburi metalice pentru prinderea cablurilor,
plăci metalice de construcţie, cadru metalic
pentru construcţie, bolţuri metalice, suporturi
metalice pentru construcţie, materiale de
construcţie din metal, panouri metalice pentru
construcţii, materiale metalice de ranforsare
pentru construcţii, fitinguri metalice pentru
construcţii, construcţii metalice, construcţii
metalice transportabile, cleme metalice pentru
cabluri şi conducte, plafoane metalice, placarea

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: portocaliu, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(591) Culori revendicate: rosu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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metalului pentru construcţie, metale obişnuite,
brute sau semifabricate, sârmă de cupru,
neizolată, crampoane si cleme metalice,
garduri din metal, umpluturi din metal, cadre
metalice pentru construcţie, balustrade metalice,
jgheaburi metalice, fier, brut sau semifabricat,
îmbinări metalice pentru conducte, suporturi si
chingi metalice pentru manipularea sarcinilor,
stâlpi metalici, mulaje metalice pentru cornişe,
cuie, piuliţe metalice, minereuri metalice, paleţi
metalici pentru transport, paravane metalice,
pavele metalice, conducte de refulare metalice,
stâlpi din metal pentru clădiri, cleme metalice
pentru conducte, conducte metalice, materiale
metalice de ranforsare pentru ţevi, materiale
de ranforsare din metal, pentru construcţii,
materiale de ranforsare din metal, pentru beton,
schele metalice, cofraj metalic pentru beton, foi
şi plăci metalice, containere din metal pentru
depozitare sau transport, structuri modulare
metalice, profile metalice (semifabricate), placări
(metalice) pentru construcţii, unelte metalice
pentru construcţii, pasarele metalice, borne
metalice, cadre metalice, poduri metalice
prefabricate, copertine (structuri metalice),
structuri metalice transportabile.
37. : construcţia de hale industriale, constructia
de hale frigorifice, constructia de hale agro-
zootehnice, servicii de acoperisuri, servicii
in domeniul constructiilor, consultanta privind
constructiile metalice, servicii privind instalarea
echipamentelor, servicii de electricieni, lucrări
de construcții de inginerie civilă, lucrări de
izolare a clădirilor (construcții), lucrări de
reparații în construcții, instalare de schele
pentru construcții și platforme pentru lucrări
și construcții, constructii conexe, construire de
fundaţii pentru structuri industriale, lucrări de
construcții subterane, lucrări de etanșeizare
(construcții), amenajare de terenuri (construcţii),
închirieri de utilaje si echipamente pentru
construcţii, reparaţii sau întreţinere de maşini
şi aparate pentru construcţii, lucrări de reparaţii
în construcţii, toate aceste servicii in legatura
cu produsele: structuri metalice, hale metalice,
materiale metalice pentru structuri şi construcţii,
construcţii metalice transportabile, oţel, oţel
cornier, benzi metalice, sârmă ghimpată, balize
metalice, şuruburi metalice pentru prinderea
cablurilor, plăci metalice de construcţie, cadru
metalic pentru construcţie, bolţuri metalice,
suporturi metalice pentru construcţie, materiale
de construcţie din metal, panouri metalice pentru
construcţii, materiale metalice de ranforsare
pentru construcţii, fitinguri metalice pentru
construcţii, construcţii metalice, construcţii
metalice transportabile, cleme metalice pentru

cabluri şi conducte, plafoane metalice, placarea
metalului pentru construcţie, metale obişnuite,
brute sau semifabricate, sârmă de cupru,
neizolată, crampoane si cleme metalice,
garduri din metal, umpluturi din metal, cadre
metalice pentru construcţie, balustrade metalice,
jgheaburi metalice, fier, brut sau semifabricat,
îmbinări metalice pentru conducte, suporturi si
chingi metalice pentru manipularea sarcinilor,
stâlpi metalici, mulaje metalice pentru cornişe,
cuie, piuliţe metalice, minereuri metalice, paleţi
metalici pentru transport, paravane metalice,
pavele metalice, conducte de refulare metalice,
stâlpi din metal pentru clădiri, cleme metalice
pentru conducte, conducte metalice, materiale
metalice de ranforsare pentru ţevi, materiale
de ranforsare din metal, pentru construcţii,
materiale de ranforsare din metal, pentru beton,
schele metalice, cofraj metalic pentru beton, foi
şi plăci metalice, containere din metal pentru
depozitare sau transport, structuri modulare
metalice, profile metalice (semifabricate), placări
(metalice) pentru construcţii, unelte metalice
pentru construcţii, pasarele metalice, borne
metalice, cadre metalice, poduri metalice
prefabricate, copertine (structuri metalice),
structuri metalice transportabile.

───────
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(210) M 2021 06224 (111)183470
(151) 25/08/2021
(732) ADINA BUZATU, ŞOS. VITAN

BARZESTI NR. 7D-7E, CORP A,
ET.14, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA
SARA DENISE ARZAN, ŞOS.
VITAN BARZESTI NR.7D-7E,
CORP A, ET.14, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

STREET ADINA BUZATU

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

clase:
14. Bijuterii.
25. Articole de îmbrăcăminte.
35. Servicii de comerț cu amănuntul și cu
ridicata.

───────

(210) M 2021 06238 (111)183241
(151) 26/08/2021
(732) DIANA-ELENA CRISTIAN,

STRADA CONSTANTIN D. STAHI
NR. 3, ETAJ 2, APARTAMENT
7, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Sonica

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2021 06253 (111)183377
(151) 26/08/2021
(732) ROMTOX SALES GROUP

SRL, SOS. MIHAI BRAVU NR.
219, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

YUMOŞ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă, produse de toaletă, uleiuri
esențiale și extracte aromatice.
5. Preparate și articole dentare și produse
medicinale pentru îngrijirea dinților, preparate și
articole sanitare, produse pentru dezodorizarea
și purificarea aerului, produse și articole pentru
distrugerea dăunătorilor, suplimente alimentare
si preparate dietetice, preparate și articole
dentare, produse și articole pentru igienă.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, achiziții de produse
în numele societăților terțe, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, administrarea vânzărilor, servicii
de agenții de import-export, analiză de preț,
consiliere cu privire la produse de consum în
legătură cu cosmeticele, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
furnizarea de informatii privind bunurile de
larg consum, furnizarea de servicii online de
comparare de prețuri, încheierea de contracte de
cumpărare și vânzare de mărfuri.

───────
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(210) M 2021 06300 (111)183239
(151) 30/08/2021
(732) FLIGHT EXPERIENCE SRL,

ALEEA PROFESOR VALERIU
BOLOGA 3, BLOC 2, SPAȚIU
COMERCIAL 5, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400436, CLUJ,
ROMANIA

(540)

FlightX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Transport, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu
transportul
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport

───────

(210) M 2021 06359 (111)183289
(151) 31/08/2021
(732) GABRIEL VOICU, STR.

AMURGULUI NR. 11A, VILA
G14, JUDETUL ILFOV, SAT
STEFANESTII DE JOS, 077175,
ILFOV, ROMANIA

(540)

LAZY BEACH
TASTE, ENJOY, LIVE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
03.07.24; 01.15.25

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii oferite de baruri,
servicii oferite de baruri de cocteiluri, bodegi
de vinuri, servicii de bufet salate, servicii oferite
de ceainării, decorare de alimente, furnizare de
alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți, servicii
oferite de fast-fooduri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de alimente și băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
restaurante cu autoservire, prepararea mâncării,
prepararea alimentelor, preparare de mâncăruri,
pregătirea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
oferite de pizzerii, localuri tip snack-bar, servicii
de cantină, servicii de bufet pentru barurile
de cocteiluri, servicii de bucătărie mobilă,
servicii de bufet, servicii de baruri de sucuri
de fructe, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii ale barurilor, servicii ale bistrourilor,
restaurante specializate în preparate la grătar,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant
care includ servicii de bar cu licență, servicii
de restaurant cu servire la pachet, servicii de
mâncare la pachet, servicii de local public,
servicii de gătit, servicii de cluburi cu restaurante
private, servicii de club pentru furnizare de
mâncare și băuturi, servicii de ceainărie, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii în domeniul
gustărilor, servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii oferite de rotiserii, servicii de terasă
berărie, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servicii de restaurant și
bar, servicii pentru prepararea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii prestate de bucătari personali,
servicii prestate de cluburi de noapte (furnizare
de produse alimentare), servicii prestate de
localurile unde se servește înghețată, servicii
specifice barurilor de cocteiluri, servii de
barmani, servire de alimente și băuturi, servire
de alimente și băuturi pentru oaspeți, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi în gogoșării,
servirea de băuturi în berării, servirea de băuturi
în microberării, snack-baruri, sevicii de baruri
care servesc bere, cazare temporară oferită
de ferme de agrement, închiriere de construcții
transportabile metalice și nemetalice, închiriere
de construcții transportabile, servicii de cazare
pentru vacanțe, servicii ale agențiilor de cazare,

(591) Culori revendicate: verde (HEX
#10867a), galben (HEX #faf3c7,
#ffe757), portocaliu (HEX #f9af68,
#f5916d), alb (HEX #ffffff)
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organizare de cazare temporară, servicii de
ospitalitate (cazare).

───────

(210) M 2021 06385 (111)183242
(151) 01/09/2021
(732) MEGELEA EUGENIU LEONARD,

STR.PRINCIPALA NR.970, JUDEŢ
PRAHOVA, GAGENI, 107025,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

ELAN'S ANGLO NUBIAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Animale vii, capre vii, animale vii, organisme
pentru reproducere.

───────

(210) M 2021 06445 (111)183227
(151) 05/09/2021
(732) MIHAELA CHELCEA, INTRAREA

CRISUL ALB 31, AP 6A,
BUCURESTI, 040726, ROMANIA

(540)

BABY GRIZZ

(531) Clasificare Viena: 03.01.14; 27.05.01;
27.05.17

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul de
cărucioare pentru copii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vehicule.
41. Educație și instruire.

───────

(210) M 2021 06461 (111)183329
(151) 06/09/2021
(732) PRECURSOR SRL, STRADA

AJUSTORULUI NR. 4, CAMERA
NR. 2, BLOC C4, ET. 2, AP.
13, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

NEW EDU

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 01.01.05;
01.05.03

clase:
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,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale educaționale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
educaționale, distribuție și difuzare de materiale
publicitare (pliante, prospecte, material tipărit,
mostre), administrare a afacerilor pentru centre
de conferințe, furnizare de informații și consiliere
pentru clienți cu privire la selecția produselor și
articolelor de achiziționat.

(591) Culori revendicate: turcoaz, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
educație, divertisment și sport, administrarea
serviciilor educaționale, analiza rezultatelor și
datelor testelor cu caracter educativ pentru
terți, asigurare de testări și evaluări în
domeniul educației, furnizate prin intermediul
calculatorului, ateliere organizate în scopuri
educative, consultanță profesională referitoare la
educație, coordonare de cursuri, coordonare de
cursuri de instruire, de educație și de pregătire
pentru tineri și adulți, coordonare de cursuri de
învățământ la distanță, la nivel de învățământ
secundar, coordonare de cursuri de învățământ
la distanță, la nivel de învățământ primar,
coordonare de cursuri, seminarii și ateliere de
lucru, coordonare de evenimente educative,
cursuri de reactualizare a cunoștințelor pentru
examenele de stat, cursuri prin corespondență
(învățământ la distanță), cursuri școlare pentru
pregătirea examenelor, educație, informații în
materie de educație, educație și instruire,
elaborare de cursuri de instruire și de examene,
elaborare de materiale educative, evaluări
didactice pentru combaterea dificultăților de
învățare, furnizare de cursuri educaționale,
furnizare de demonstrații educative, furnizare
de informații despre învățământ online, furnizare
de instalații pentru examinări în domeniul
educativ, furnizare de instalații pentru meditații,
furnizare de instalații privind învățământul,
furnizare de pregătire, educație și îndrumare,
furnizare de publicații electronice dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet,
nedescărcabile, furnizare de publicații dintr-
o rețea globală de calculatoare sau de
pe internet care pot fi consultate, închiriere
de cărți, închiriere de cărți audio, închiriere
de echipamente și facilități audiovizuale și
fotografice, închiriere de materiale educative,
închiriere de materiale educative înregistrate,
închiriere de materiale și aparatură didactică,
închirierea de materiale educaționale, informații
în domeniul educației, furnizate on-line dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
informații privind examenele pedagogice,
instruire, învățământ, teste educative, servicii
educaționale și de predare, servicii educative
online prin baze de date informatice, internet
sau extranet, servicii de predare asistate pe
calculator, servicii de învățământ primar, servicii
de învățământ liceal, servicii de închiriere
de echipamente și instalații pentru educație,
divertisment, sport și cultură, servicii de
consultanță în domeniul educației, seminarii
educative, producție de rapoarte privind
învățământul, organizarea și conducerea de

conferințe și seminarii, organizare și coordonare
de demonstrații cu scop educativ, organizare
și coordonare de cursuri educaționale,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizarea de activități educative
destinate studenților, organizarea de cursuri
educative destinate studenților, organizare de
seminarii educaționale, organizare de seminarii,
organizare de cursuri prin metode de învățare
la distanță, organizare de cursuri prin metode
de învățare programată, organizare de cursuri
prin metode de educație deschisă, organizare
de prezentări cu scopuri educative, organizare
de conferințe, expoziții și concursuri cu
scop cultural, educaţional şi de divertisment,
organizare de cursuri.

───────

(210) M 2021 06478 (111)183269
(151) 06/09/2021
(732) ESSENTIAL FOODS SRL, ALEEA

FRATII BUZESTI, NR.7, AP.18,
JUDEŢ SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

EXTRAVEGANZA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Alimente preparate care constau în principal
din înlocuitori de carne, batoane de brânză,
batoane din tofu, batoane alimentare pe bază de
nuci., batoane de peşte file, batoane organice
pe bază de nuci şi seminţe, batoane pe bază
de fructe şi fructe nucifere, batoane pe bază
de nuci şi seminţe, batoane nutritive pe bază
de soia, batoane organice pe bază de nuci și
semințe, batoane pe bază de fructe și fructe
nucifere, batoane pe bază de fructe ca substituți
alimentari, batoane pe bază de fructe cu coaja
lemnoasă ca substituți alimentari, batoane pe
bază de nuci și semințe, băuturi pe bază de
lapte, băuturi pe bază de produse lactate, băuturi
preparate din lapte sau care conțin lapte, băuturi
aromate pe bază de lapte, băuturi din lapte cu
conținut de fructe, băuturi pe bază de lapte de
arahide, băuturi pe bază de lapte de cocos,
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băuturi pe bază de lapte de migdale, băuturi
pe bază de lapte cu cacao, băuturi pe bază
de bacterii din acid lactic, băuturi din lapte, cu
conținut predominant de lapte, băuturi pe bază
de lapte aromatizate cu ciocolată, băuturi pe
bază de ovăz (înlocuitor de lapte), băuturi pe
bază de lapte cu conținut de cafea, băuturi
pe bază de lapte cu aromă de cacao, băuturi
pe bază de soia utilizate ca înlocuitori de
lapte, băuturi pe bază de lactate care conțin
fulgi de ovăz, băuturi pe bază de lapte cu
conținut de suc de fructe, boabe, boabe de soia
preparate, boabe de mazăre galbenă, boabe
de soia conservate, de uz alimentar, boabe
de soia uscate, chiftele de soia, chiftele de
hamburger negătite, chips-uri, grăsime de cocos,
ulei de cocos, curmale, crochete alimentare,
deserturi din iaurt, deserturi pe bază de fructe,
deserturi pe bază de lapte artificial, deserturi
pe bază de lapte, fasole, fructe aromatizate,
fructe coapte, fructe confiate, fructe congelate,
fructe conservate, fructe conservate în alcool,
fructe cu coajă lemnoasă, uscate, fructe cu
coaja lemnoasa gatite, fructe cu coajă lignificată
asezonate, fructe cu coaja lignificată procesate,
fructe de avocado procesate, fructe de mango
preparate, fructe de pădure, conservate, fructe
deshidratate, fructe glasate, fructe glazurate,
fructe feliate, fructe în conservă, jeleuri de fructe,
fructe kaki uscate (got-gam), fructe la borcan,
fructe preparate, fructe uscate, fructe uscate
cu coaja lemnoasă aromate, materii grase
pentru fabricarea de grăsimi comestibile, grăsimi
vegetale de uz alimentar, grăsimi vegetale pentru
bucătărie, gustări din alge marine comestibile,
gustari pe baza de alune, gustări pe bază de
fructe cu coajă lemnoasă, gustări pe bază de
fructe uscate, gustări pe bază de lapte, gustări
pe bază de nucă de cocos, gustări pe bază de
tofu, iaurt, iaurturi aromate, iaurt de băut, iaurt
de soia, înlocuitori de brânzăl, inlocuitori pentru
produse lactate, lapte, lapte aromat, lapte din
boabe de soia, lapte de soia, lapte din boabe
de soia aromat, lapte de orez (înlocuitor de
lapte), lapte de orez, lapte de migdale, lapte
de cocos, lapte de cocos (bauturi), lapte de
ovăz, lapte de arahide, lapte de nucă de cocos
folosit ca băuturi, lapte praf de cocos, lapte
de cânepă destinat utilizării ca înlocuitor de
lapte, lapte de migdale pentru uz culinar, lapte
de arahide pentru uz culinar, lapte de orez de
uz culinar, legume amestecate, legume uscate,
linte, nuci aromate preparate, nuci comestibile,
nuci conservate, nuci cu coajă preparate, nuci
de acaju preparate, nuci de acaju sărate, nuci
de betel prelucrate, nuci de cocos uscate, nuci
glasate, nuci macadamia preparate, nuci pecan

preparate, nuci preparate, nuci uscate, pastă
de fructe, pastă de fructe presate, paste de
legume, paste preparate din fructe cu coajă
lemnoasă, piureuri de fructe, plante și înlocuitori
pe bază de nuci pentru produsele lactate,
produse lactate tartinabile, produse tartinabile
lactate cu conținut redus de grăsimi, înlocuitori
de lapte, kefir (băutură din lapte), salate aperitiv,
salate preparate, semințe comestibile, semințe,
preparate, semințe procesate, shake-uri din
lapte, ulei de nuci, ulei de soia, ulei de unt, uleiuri
comestibile, uleiuri vegetale de uz alimentar,
unt de alune cashew, unt de arahide, unt de
cacao, unt de cocos, unt de migdale, unt de
semințe, unt din diferite nuci sub formă de praf,
unt din fructe oleaginoase sub formă de pudra,
unt preparat din alune, tofu, produse din tofu,
înlocuitori pentru produsele lactate pe bază de
soia şi/sau orez, în special în formă lichidă, pastă
sau pudră, incluse în această clasă, unt cu miere,
fructe și legume conservate, congelate, uscate
și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri
și grăsimi comestibile, produse alimentare,
produse din carne, produse alimentare care
se pregatesc rapid, carne congelată, carne
ambalată, carne de mânzat, carne de vită, carne
de vită preparată, carne procesată, carne tocată,
produse din carne preparate, uleiuri aromatizate
altele decât cele esențiale, uleiuri pentru gătit,
grăsimi comestibile, fructe, conservate, fructe
congelate, fructe, la conserve, băuturi din lapte,
cu conţinut predominant de lapte, produse din
lapte, băutură din lapte şi fructe (milk shake),
fermenţi din lapte pentru uz culinar, substituenţi
de lapte, ciuperci, conservate, sucuri vegetale
pentru gătit, salate vegetale, spume vegetale,
pastă vegetală de dovlecel, cremă pe bază
de legume, legume, conservate, legume, gătite,
legume, uscate, legume, la conserve, zer, albuş
de ou, yakitori, iaurt, legume, procesate, fructe,
procesate, concentrat pe bază de legume pentru
gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe și
legume, gustări pe bază de fructe cu coajă
lemnoasă, unt din fructe oleaginoase sub formă
de pudră, batoane pe bază de fructe ca substituți
alimentari, umpluturi pe bază de fructe pentru
prăjituri și tarte, creme de întins pe pâine care
conțin în principal fructe, băuturi pe bază de lapte
cu conținut de suc de fructe, semințe comestibile,
semințe, preparate, semințe procesate, unt
de semințe, uleiuri comestibile, uleiuri cu
mirodenii, uleiuri și grăsimi, uleiuri solidificate
pentru alimente, uleiuri de uz alimentar, flori
comestibile, preparate, flori uscate comestibile,
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flori comestibile preparate, în formă cristalizată,
afine preparate, afine uscate, dulceață de
afine, alune prăjite, cremă de alune, alune
sărate preparate, unt de alune cashew, unt
preparat din alune, alune de pădure preparate,
pastă tartinabilă de alune, nuci glasate, nuci
opărite, nuci uscate, nuci preparate, nuci
comestibile, nuci conservate, ulei de nuci,
nuci aromate preparate, fructe uscate cu
coaja lemnoasă aromate, gustări pe bază
de fructe uscate, extracte si concentrate de
carne, cârnaţi, slanina, jumari, toba de casa,
caltaboşi (cârnaţi), mezeluri, salam, parizer,
jambon, pastrame, mici, rulade, șuncă presată,
crenvurști, specialități afumate: kaizer, costiță,
șuncă, piept, bacon, mușchi, ceafă, cotlet,
învelișuri pentru cârnați, carne pentru cârnați,
pastă de carne, pateuri din carne, aspic de
carne, carne uscată sfărâmată, conserve de
carne, umplutură de carne, ficat, măruntaie,
bucăți de carne, pulpe, aripi şi piept de pui, file
din piept de pui, pipote de pui, bucăți de carne
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, hamburger din carne, frigărui din
carne, cabanoși și crenvurști pentru hotdog din
carne, pateuri pe bază de carne, preparate din
carne sau în care predomină carnea, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, preparate din carne, mâncăruri
congelate care conțin în principal carne, aperitive
congelate constând în principal din carne, ouă
și produse din ouă, produse lactate, branza de
burduf, smantana, produse lactate tartinabile,
branzeturi ca de exemplu: telemea oaie, telemea
vacă, telemea capră, telemea bivoliță, urdă, caș,
cascaval, cașcaval afumat, cașcaval maturat,
lapte, brânză, unt, kefir, bauturi pe baza de iaurt,
bauturi pe baza de produse lactate, fructe și
legume conservate, dulcețuri, compoturi.
30. Alimente pe bază de cereale pentru consum
uman, alimente pe bază de ovăz pentru consum
uman, alimente preparate din cereale, alimente
preparate din ovăz, amestecuri alimentare
constând în fulgi de cereale și fructe uscate,
amestecuri de înghețată, amestecuri de orez,
amestecuri de ovăz care conțin fructe uscate,
arome folosite pentru preparea de înghețată
(altele decât esențele eterice sau uleiuri
esențiale), arome naturale pentru înghețate
(altele decât esențele eterice sau uleiurile
esențiale), arome obținute din fructe, batoane
alimentare pe bază de ciocolată gata de mâncat,
batoane alimentare pe bază de cereale, batoane
cu musli, batoane de ciocolată, batoane de
înghețată, batoane de lapte congelat, batoane de
ovăz, batoane dulci, batoane energetice pe bază
de cereale, batoane pe bază de grâu, batoane

pentru gustări conținând un amestec de cereale,
nuci și fructe uscate (produse de cofetărie),
băuturi pe bază de înghețată, boabe de
grâu integral uscate, biscuiti, cereale preparate
pentru consum uman, condimente, deserturi
cu înghețată, deserturi cu musli, dulciuri de
înghețată de iaurt, dulciuri fără conținut de zahăr,
fasole procesată, fasole uscată, fasole reprăjită,
sos de fasole, făină şi preparate din cereale,
făină de cereale, făină de nuci, făină de orez,
făină de ovăz pentru consum uman, făină de soia
pentru mâncare, făină din semințe oleaginoase
pentru alimente, făină vegetală, fulgi din cereale,
germeni de fasole prelucrați, germeni de grâu,
glazuri, gustări pe bază de cereale, gustări
pe bază de multicereale, gustări pe bază de
orez, ingrediente principale pentru prepararea
shake-urilor pe bază de lapte (arome), inlocuitor
pentru inghetata pe baza de soia, înghețată,
înghețată care nu e preparata din produse
lactate, înghețată din lapte, înghețată pe bază
de iaurt (predomină înghețata), înlocuitori pentru
înghețată pe bază de soia, lapte congelat
(înghețată), mâncăruri liofilizate în care orezul
este ingredientul principal, orez decorticat, orez
(pregătit) folosit pentru prepararea alimentelor
de consum uman, făină de orz, orz preparat
pentru consum uman, alimente pe bază de
ovăz, ovăz pentru consum uman, ovăz procesat
pentru alimente de consum uman, pastă de
fasole, pastă de fasole condimentată. pasta
din boabe de soia (condiment), pastă pentru
sandviș cu ciocolată și fructe uscate, paste
de migdale, paste din hrișcă, paste din năut,
paste din orez, pasta din boabe de soia
(condiment), paste din quinoa, porumb procesat
pentru consum uman, prăjituri de cereale pentru
consum uman, prăjituri din iaurt înghețate,
prăjituri din orez zdrobit (mochi), produse de
cofetărie cu înghețată, preparat din cereale
(făină alimentară), preparate din tărâțe pentru
consum uman, produse alimentare fabricate din
orez, produse de cofetărie din nuci, produse de
înghețată pe bază de soia, produse de cofetărie
pe bază de produse lactate, semințe prelucrate
folosite ca arome pentru alimente și băuturi,
snacks-uri crocante, snacksuri din grâu extrudat,
șerbeturi (înghețată), sosuri aromatizate cu
alune, sorbete (înghețate pe bază de apă),
sosuri pentru gustări, sosuri pentru înghețată,
sosuri pentru mâncăruri, sosuri pentru orez,
sosuri pentru salate, miere, miere naturala,
inlocuitori de miere, miere maturata natural,
miere (pentru alimentatie), miere cu trufe, miere
de manuka, miere de helichrysum, produse
tartinabile dulci (miere), bomboane nemedicinale
cu miere, miere cu plante aromatice, miere
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bilogica pentru consum uman, glazuri de miere
pentru sunca, zahar, miere, sirop de melasa,
crema de zahar invertit (miere artificiala), dulciuri
(nemedicinale) pe baza de miere, cereale pentru
micul dejun care contin miere, preparate din
cereale acoperite cu zahar si miere, pastile din
miere cu ierburi aromatice (dulciuri), cereale
pentru micul dejun cu aroma de miere, yuja-
cha (ceai corean cu lamaie si miere), ceara de
albine, laptisor de matca, propolis, propolis de uz
alimentar, miere si alimente care contin miere,
preparate constand in totalitate sau in mare parte
din miere, fagure de miere (comestibile), miere
uscata, deshidratata, cristalizata sau solidificata
folosita ca dulciuri, bomboane, indulcitor natural
sau pastila, miere, propolis, miere amestecata
cu seminte, fructe, pulberi de plante, miere cu
propolis, miere imbogatita cu diverse suplimente
naturale, alimente preparate din miere, miere
naturală, miere (pentru alimentație), miere
biologică pentru consum uman, miere maturată
natural, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi dulci, fagure brut, cereale pentru
micul dejun cu aromă de miere, preparate din
cereale acoperite cu zahăr și miere, înlocuitori
de miere, dulciuri (nemedicinale) pe bază de
miere, cereale pentru micul dejun care conțin
miere, sirop de melasă, batoane dulci de cereale,
lăptișor de matcă de uz alimentar, pâine, chifle de
pâine, pâine firimituri (pesmet), chifle dulci, cocă
de tort/aluat de tort, torturi/prăjituri, zahăr candel
cristalizat, preparate din cereale, batoane de
cereale, gustări pe bază de cereale, sandvişuri
cu brânză (sandvişuri), cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torture, paste de ciocolată cu nuci de întins pe
pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste de
întins pe pâine pe bază de ciocolată, miere,
lăptişor de matcă pentru alimentaţie umană, cu
excepţia celui de uz medical, propolis pentru
alimentaţie umană, nuci învelite în ciocolată,
chow-chow (condiment), chutney (condiment),
scorţişoară (mirodenie), cuişoare (mirodenii),
cacao, băuturi din cacao cu lapte, băuturi
pe bază de cacao, arome de cafea, cafea,
băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe bază
de cafea, condimente, produse de cofetărie/
produse de cofetărie cu zahăr, porumb, măcinat,
porumb, copt, sos de merişoare (condiment),
aluat, fondante (produse de cofetărie), jeleuri
de fructe (produse de cofetărie), turtă dulce,
halva, glazură pentru şuncă, batoane de cereale
bogate în protein, miere, îngheţată, gheaţă,
naturala sau artificială, gheaţă pentru băuturile
răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai cu gheaţă,

gheaţă comestibilă, lipii pe bază de cartofi,
dropsuri (produse de cofetărie)/pastile (produse
de cofetărie), făină nerafinată/făină, plăcinte cu
carne, făină de muştar, muştar, produse de
cofetărie din fructe, produse de patiserie, aluat
de patiserie, propolis/clei de albine, budinci,
sorbeturi (îngheţate)/şerbeturi (îngheţate), iaurt
îngheţat (produse de cofetărie îngheţate), sosuri
pentru gătit, sosuri pentru mâncare, sosuri cu
ierburi, sosuri gata făcute, sosuri pentru salate,
sosuri de carne, sosuri de fructe, sosuri sărate,
sosuri condimentate (chutney) și paste, piureuri
de legume (sosuri), paste cu legume (sosuri),
preparate pentru obținerea sosurilor, amestecuri
pentru prepararea sosurilor, ierburi conservate,
zarzavaturi conservate (condimentare), pâine
proaspătă, pâine crocantă, pâine integrală,
amestecuri pentru pâine, pâine de malț, batoane
de pâine, chifle moi (pâine), pâine la aburi,
biscuiți din pâine, aluat de pâine, pâine fără
gluten, pâine coaptă în prealabil, amestecuri
pentru pâine integrală, pâine aromată cu
condimente, preparat de pâine cu malț, pâine
nedospită în foi subțiri, pâine sub formă de
bastoane, amestecuri pentru umplutură care
conțin pâine, faină și preparate din cereale,
produse de brutărie, dulciuri de mestecat
(nemedicinale) cu umpluturi lichide de fructe,
băuturi pe bază de ceai cu aromă de
fructe, făină, făină comestibilă, făină vegetală,
făină îmbogățită, amestecuri de făină, făină
de aluat, făină de copt, paste făinoase
alimentare, paste alimentare făinoase, paste
făinoase umplute, făină gata pentru copt, paste
făinoase gata-preparate, mălai, condimente
uscate, mirodenii (condimente), condimente
aromate, amestecuri de condimente, dulciuri
pentru decorarea pomului de crăciun, ciocolată
aerată, ciocolată granulată, ciocolată umplută,
ciocolată caldă, ciocolată tartinabilă, esențe
de ciocolată, garnituri de ciocolată, sosuri de
ciocolată, glazură de ciocolată, ciocolată pentru
glazuri, trufe de ciocolată, deserturi pe bază de
ciocolată, ciocolată pentru produse de cofetărie
și pâine, umpluturi din ciocolată pentru produse
de brutărie, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, preparate pentru pregătirea
băuturilor cu aromă de ciocolată, specialități
de patiserie, produse de patiserie proaspete,
deserturi preparate (produse de patiserie), aluat
dospit, amestecuri de aluat, aluat pentru prăjituri,
aluat de prăjituri, aluaturi împletite prăjite, aluat
înghețat, aluat de drojdie cu umpluturi care
conțin legume, aluat de drojdie cu umpluturi care
conțin carne, produse din aluat gata de copt,
făină de cereale, glazuri de miere pentru șuncă,
zahăr, miere, sirop de melasă.
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32. Bauturi nealcoolice din fructe si sucuri
de fructe cu miere, bauturi nealcoolice din
legume si sucuri din legume cu miere, bauturi
nealcoolice pe baza de miere, apă tonică,
apă plată, apă carbogazoasă, apă minerală,
apă potabilă, apă (băuturi), apă îmbuteliată,
apă minerală carbogazoasă, apă gazoasă
(carbonatată), apă minerală aromatizată, apă
cu arome, apă de masă, apă gazoasă (sifon),
apă de izvor, apă îmbogățită nutritiv, apă
potabilă distilată, apă potabilă purificată, băuturi
nealcoolice, băuturi carbogazoase aromatizate
nealcoolice, apă îmbogățită cu minerale
(băuturi), băuturi funcționale pe bază de apă, apă
carbogazoasă îmbogățită cu vitamine (băuturi),
apă tonică (băuturi care nu sunt pentru uz
medicinal), băuturi nealcoolice din malț, băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
nealcoolice fără malț (altele decât cele de uz
medical), băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate
cu ceai, nectaruri de fructe, nealcoolice,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), băuturi
nealcoolice cu suc de legume, suc concentrat
de fructe (nealcoolic), siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, sucuri din concentrat
de fructe (băuturi nealcoolice), siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi cu suc de struguri, nealcoolice,
băuturi nealcoolice cu aromă de bere,
băuturi nealcoolice cu aromă de ceai, băuturi
nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice cu adaos de vitamine, bere şi
produse de bere, bere, bere blondă, bere
brună, bere de grâu, bere fără alcool, bere
neagră (cu malţ prăjit), bere cu aromă de
cafea, bere cu conţinut caloric scăzut, must de
bere bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere neagră englezească (porter),
bere îmbogăţită cu minerale, beri aromatizate,
beri artizanale, băuturi pe bază de bere,
coctailuri pe bază de bere, ipa (bere blondă
indiană), kvass (băutură nealcoolică), bere
din malţ, must din malţ, vin de orz (bere),
băuturi carbogazoase aromatizate, preparate
pentru fabricarea apei gazoase, apă gazoasă,
aperitive, nealcoolice, must de bere, cocktail-
uri pe bază de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte de

hamei pentru fabricarea berii, sucuri de fructe
suc de fructe, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, cvas, limonade,
băuturi non-alcoolice din fructe uscate, shandy,
preparate pentru fabricarea lichiorurilor, apă
lithia (bogată în litiu), bere de malț, must de
malț, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, sirop de migdale, pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescente, băuturi sportive bogate în
proteine, şerbeturi (băuturi)/sorbeturi (băuturi),
smoothie-uri, băuturi răcoritoare, băuturi pe bază
de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roșii (băutură), sucuri
de legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din
zer, băuturi sportive bogate în protein, şerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi), siropuri pentru
băuturi nonalcoolice, ape de masa, suc de
roşii (băutură), siropuri de fructe, băuturi de
fructe, băuturi din fructe și sucuri de fructe, suc
concentrat de fructe, punci de fructe, nealcoolic,
cocteiluri de fructe, nealcoolice, șerbeturi din
fructe (băuturi), suc de fructe concentrat, sucuri
de fructe gazoase, amestec de sucuri de fructe,
sucuri de fructe organice, extracte din fructe fără
alcool, băuturi nonalcoolice pe bază de fructe,
băuturi cu aromă de fructe, băuturi nealcoolice
din fructe uscate, concentrate de sucuri de
fructe, băuturi din fructe, fără alcool, ape cu
aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu aromă
de fructe, concentrate pentru preparat băuturi
de fructe, sucuri de fructe utilizate ca băuturi,
băuturi cu gheață cu conținut de fructe, extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
băuturilor, siropuri pentru pregătirea băuturilor
nonalcoolice cu arome de fructe, prafuri utilizate
la prepararea băuturilor pe bază de fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, băuturi răcoritoare pe bază de fructe
cu aromă de ceai, punci nealcoolic din fructe
de kaki uscate cu scorțișoară (sujeonggwa),
bauturi constand dintr-un amestec de fructe
si sucuri de legume, smoothies conținând
cereale și ovăz, cocktail-uri nealcoolice pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice, esenţe non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, cu excepția
esențelor eterice și a uleiurilor esențiale,
cvas (băuturi nealcoolice), preparate nealcoolice
pentru fabricarea lichiorurilor, smoothie-uri
(băuturi nealcoolice), siropuri pentru băuturi
nealcoolice, vinuri nealcoolice, vinuri fără alcool.

───────
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(732) ESSENTIAL FOODS SRL, ALEEA

FRATII BUZESTI, NR. 7, AP.18,
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ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUDEŢ SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(540)

extraveganza

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.05; 26.11.06

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

29. Alimente preparate care constau în principal
din înlocuitori de carne, batoane de brânză,
batoane din tofu, batoane alimentare pe bază
de nuci, batoane de peşte file, batoane organice
pe bază de nuci şi seminţe, batoane pe bază
de fructe şi fructe nucifere, batoane pe bază
de nuci şi seminţe, batoane nutritive pe bază
de soia, batoane organice pe bază de nuci și
semințe, batoane pe bază de fructe și fructe
nucifere, batoane pe bază de fructe ca substituți
alimentari, batoane pe bază de fructe cu coaja
lemnoasă ca substituți alimentari, batoane pe
bază de nuci și semințe, băuturi pe bază de
lapte, băuturi pe bază de produse lactate, băuturi
preparate din lapte sau care conțin lapte, băuturi
aromate pe bază de lapte, băuturi din lapte cu
conținut de fructe, băuturi pe bază de lapte de
arahide, băuturi pe bază de lapte de cocos,
băuturi pe bază de lapte de migdale, băuturi
pe bază de lapte cu cacao, băuturi pe bază
de bacterii din acid lactic, băuturi din lapte, cu
conținut predominant de lapte, băuturi pe bază
de lapte aromatizate cu ciocolată, băuturi pe
bază de ovăz (înlocuitor de lapte), băuturi pe
bază de lapte cu conținut de cafea, băuturi
pe bază de lapte cu aromă de cacao, băuturi
pe bază de soia utilizate ca înlocuitori de

lapte, băuturi pe bază de lactate care conțin
fulgi de ovăz, băuturi pe bază de lapte cu
conținut de suc de fructe, boabe, boabe de soia
preparate, boabe de mazăre galbenă, boabe
de soia conservate, de uz alimentar, boabe
de soia uscate, chiftele de soia, chiftele de
hamburger negătite, chips-uri, grăsime de cocos,
ulei de cocos, curmale, crochete alimentare,
deserturi din iaurt, deserturi pe bază de fructe,
deserturi pe bază de lapte artificial, deserturi
pe bază de lapte, fasole, fructe aromatizate,
fructe coapte, fructe confiate, fructe congelate,
fructe conservate, fructe conservate în alcool,
fructe cu coajă lemnoasă, uscate, fructe cu
coaja lemnoasa gatite, fructe cu coajă lignificată
asezonate, fructe cu coaja lignificată procesate,
fructe de avocado procesate, fructe de mango
preparate, fructe de pădure, conservate, fructe
deshidratate, fructe glasate, fructe glazurate,
fructe feliate, fructe în conservă, jeleuri de fructe,
fructe kaki uscate (got-gam), fructe la borcan,
fructe preparate, fructe uscate, fructe uscate
cu coaja lemnoasă aromate, materii grase
pentru fabricarea de grăsimi comestibile, grăsimi
vegetale de uz alimentar, grăsimi vegetale pentru
bucătărie, gustări din alge marine comestibile,
gustari pe baza de alune, gustări pe bază de
fructe cu coajă lemnoasă, gustări pe bază de
fructe uscate, gustări pe bază de lapte, gustări
pe bază de nucă de cocos, gustări pe bază de
tofu, iaurt, iaurturi aromate, iaurt de băut, iaurt
de soia, înlocuitori de brânzăl, inlocuitori pentru
produse lactate, lapte, lapte aromat, lapte din
boabe de soia, lapte de soia, lapte din boabe
de soia aromat, lapte de orez (înlocuitor de
lapte), lapte de orez, lapte de migdale, lapte
de cocos, lapte de cocos (bauturi), lapte de
ovăz, lapte de arahide, lapte de nucă de cocos
folosit ca băuturi, lapte praf de cocos, lapte
de cânepă destinat utilizării ca înlocuitor de
lapte, lapte de migdale pentru uz culinar, lapte
de arahide pentru uz culinar, lapte de orez de
uz culinar, legume amestecate, legume uscate,
linte, nuci aromate preparate, nuci comestibile,
nuci conservate, nuci cu coajă preparate, nuci
de acaju preparate, nuci de acaju sărate, nuci
de betel prelucrate, nuci de cocos uscate, nuci
glasate, nuci macadamia preparate, nuci pecan
preparate, nuci preparate, nuci uscate, pastă
de fructe, pastă de fructe presate, paste de
legume, paste preparate din fructe cu coajă
lemnoasă, piureuri de fructe, plante și înlocuitori
pe bază de nuci pentru produsele lactate,
produse lactate tartinabile, produse tartinabile
lactate cu conținut redus de grăsimi, înlocuitori
de lapte, kefir (băutură din lapte), salate aperitiv,
salate preparate, semințe comestibile, semințe,
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preparate, semințe procesate, shake-uri din
lapte, ulei de nuci, ulei de soia, ulei de unt, uleiuri
comestibile, uleiuri vegetale de uz alimentar,
unt de alune cashew, unt de arahide, unt de
cacao, unt de cocos, unt de migdale, unt de
semințe, unt din diferite nuci sub formă de praf,
unt din fructe oleaginoase sub formă de pudra,
unt preparat din alune, tofu, produse din tofu,
înlocuitori pentru produsele lactate pe bază de
soia şi/sau orez, în special în formă lichidă, pastă
sau pudră, incluse în această clasă, unt cu miere,
fructe și legume conservate, congelate, uscate
și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte,
brânză, unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri
și grăsimi comestibile, produse alimentare,
produse din carne, produse alimentare care
se pregatesc rapid, carne congelată, carne
ambalată, carne de mânzat, carne de vită, carne
de vită preparată, carne procesată, carne tocată,
produse din carne preparate, uleiuri aromatizate
altele decât cele esențiale, uleiuri pentru gătit,
grăsimi comestibile, fructe, conservate, fructe
congelate, fructe, la conserve, băuturi din lapte,
cu conţinut predominant de lapte, produse din
lapte, băutură din lapte şi fructe (milk shake),
fermenţi din lapte pentru uz culinar, substituenţi
de lapte, ciuperci, conservate, sucuri vegetale
pentru gătit, salate vegetale, spume vegetale,
pastă vegetală de dovlecel, cremă pe bază
de legume, legume, conservate, legume, gătite,
legume, uscate, legume, la conserve, zer, albuş
de ou, yakitori, iaurt, legume, procesate, fructe,
procesate, concentrat pe bază de legume pentru
gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe și
legume, gustări pe bază de fructe cu coajă
lemnoasă, unt din fructe oleaginoase sub formă
de pudră, batoane pe bază de fructe ca substituți
alimentari, umpluturi pe bază de fructe pentru
prăjituri și tarte, creme de întins pe pâine care
conțin în principal fructe, băuturi pe bază de lapte
cu conținut de suc de fructe, semințe comestibile,
semințe, preparate, semințe procesate, unt
de semințe, uleiuri comestibile, uleiuri cu
mirodenii, uleiuri și grăsimi, uleiuri solidificate
pentru alimente, uleiuri de uz alimentar, flori
comestibile, preparate, flori uscate comestibile,
flori comestibile preparate, în formă cristalizată,
afine preparate, afine uscate, dulceață de
afine, alune prăjite, cremă de alune, alune
sărate preparate, unt de alune cashew, unt
preparat din alune, alune de pădure preparate,
pastă tartinabilă de alune, nuci glasate, nuci
opărite, nuci uscate, nuci preparate, nuci
comestibile, nuci conservate, ulei de nuci,
nuci aromate preparate, fructe uscate cu

coaja lemnoasă aromate, gustări pe bază
de fructe uscate, extracte si concentrate de
carne, cârnaţi, slanina, jumari, toba de casa,
caltaboşi (cârnaţi), mezeluri, salam, parizer,
jambon, pastrame, mici, rulade, șuncă presată,
crenvurști, specialități afumate: kaizer, costiță,
șuncă, piept, bacon, mușchi, ceafă, cotlet,
învelișuri pentru cârnați, carne pentru cârnați,
pastă de carne, pateuri din carne, aspic de
carne, carne uscată sfărâmată, conserve de
carne, umplutură de carne, ficat, măruntaie,
bucăți de carne, pulpe, aripi şi piept de pui, file
din piept de pui, pipote de pui, bucăți de carne
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, hamburger din carne, frigărui din
carne, cabanoși și crenvurști pentru hotdog din
carne, pateuri pe bază de carne, preparate din
carne sau în care predomină carnea, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, preparate din carne, mâncăruri
congelate care conțin în principal carne, aperitive
congelate constând în principal din carne, ouă
și produse din ouă, produse lactate, branza de
burduf, smantana, produse lactate tartinabile,
branzeturi ca de exemplu: telemea oaie, telemea
vacă, telemea capră, telemea bivoliță, urdă, caș,
cascaval, cașcaval afumat, cașcaval maturat,
lapte, brânză, unt, kefir, bauturi pe baza de iaurt,
bauturi pe baza de produse lactate, fructe și
legume conservate, dulcețuri, compoturi.
30. Alimente pe bază de cereale pentru consum
uman, alimente pe bază de ovăz pentru consum
uman, alimente preparate din cereale, alimente
preparate din ovăz, amestecuri alimentare
constând în fulgi de cereale și fructe uscate,
amestecuri de înghețată, amestecuri de orez,
amestecuri de ovăz care conțin fructe uscate,
arome folosite pentru preparea de înghețată
(altele decât esențele eterice sau uleiuri
esențiale), arome naturale pentru înghețate
(altele decât esențele eterice sau uleiurile
esențiale), arome obținute din fructe, batoane
alimentare pe bază de ciocolată gata de mâncat,
batoane alimentare pe bază de cereale, batoane
cu musli, batoane de ciocolată, batoane de
înghețată, batoane de lapte congelat, batoane de
ovăz, batoane dulci, batoane energetice pe bază
de cereale, batoane pe bază de grâu, batoane
pentru gustări conținând un amestec de cereale,
nuci și fructe uscate (produse de cofetărie),
băuturi pe bază de înghețată, boabe de
grâu integral uscate, biscuiti, cereale preparate
pentru consum uman, condimente, deserturi
cu înghețată, deserturi cu musli, dulciuri de
înghețată de iaurt, dulciuri fără conținut de zahăr,
fasole procesată, fasole uscată, fasole reprăjită,
sos de fasole, făină şi preparate din cereale,
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făină de cereale, făină de nuci, făină de orez,
făină de ovăz pentru consum uman, făină de soia
pentru mâncare, făină din semințe oleaginoase
pentru alimente, făină vegetală, fulgi din cereale,
germeni de fasole prelucrați, germeni de grâu,
glazuri, gustări pe bază de cereale, gustări
pe bază de multicereale, gustări pe bază de
orez, ingrediente principale pentru prepararea
shake-urilor pe bază de lapte (arome), inlocuitor
pentru inghetata pe baza de soia, înghețată,
înghețată care nu e preparata din produse
lactate, înghețată din lapte, înghețată pe bază
de iaurt (predomină înghețata), înlocuitori pentru
înghețată pe bază de soia, lapte congelat
(înghețată), mâncăruri liofilizate în care orezul
este ingredientul principal, orez decorticat, orez
(pregătit) folosit pentru prepararea alimentelor
de consum uman, făină de orz, orz preparat
pentru consum uman, alimente pe bază de
ovăz , ovăz pentru consum uman, ovăz procesat
pentru alimente de consum uman, pastă de
fasole, pastă de fasole condimentată. pasta
din boabe de soia (condiment), pastă pentru
sandviș cu ciocolată și fructe uscate, paste
de migdale, paste din hrișcă, paste din năut,
paste din orez, pasta din boabe de soia
(condiment), paste din quinoa, porumb procesat
pentru consum uman, prăjituri de cereale pentru
consum uman, prăjituri din iaurt înghețate,
prăjituri din orez zdrobit (mochi), produse de
cofetărie cu înghețată, preparat din cereale
(făină alimentară), preparate din tărâțe pentru
consum uman, produse alimentare fabricate din
orez, produse de cofetărie din nuci, produse de
înghețată pe bază de soia, produse de cofetărie
pe bază de produse lactate, semințe prelucrate
folosite ca arome pentru alimente și băuturi,
snacks-uri crocante, snacksuri din grâu extrudat,
șerbeturi (înghețată), sosuri aromatizate cu
alune, sorbete (înghețate pe bază de apă),
sosuri pentru gustări, sosuri pentru înghețată,
sosuri pentru mâncăruri, sosuri pentru orez,
sosuri pentru salate, miere, miere naturala,
inlocuitori de miere, miere maturata natural,
miere (pentru alimentatie), miere cu trufe, miere
de manuka, miere de helichrysum, produse
tartinabile dulci (miere), bomboane nemedicinale
cu miere, miere cu plante aromatice, miere
bilogica pentru consum uman, glazuri de miere
pentru sunca, zahar, miere, sirop de melasa,
crema de zahar invertit (miere artificiala), dulciuri
(nemedicinale) pe baza de miere, cereale pentru
micul dejun care contin miere, preparate din
cereale acoperite cu zahar si miere, pastile din
miere cu ierburi aromatice (dulciuri), cereale
pentru micul dejun cu aroma de miere, yuja-
cha (ceai corean cu lamaie si miere), ceara de

albine, laptisor de matca, propolis, propolis de uz
alimentar, miere si alimente care contin miere,
preparate constand in totalitate sau in mare parte
din miere, fagure de miere (comestibile), miere
uscata, deshidratata, cristalizata sau solidificata
folosita ca dulciuri, bomboane, indulcitor natural
sau pastila, miere, propolis, miere amestecata
cu seminte, fructe, pulberi de plante, miere cu
propolis, miere imbogatita cu diverse suplimente
naturale, alimente preparate din miere, miere
naturală, miere (pentru alimentație), miere
biologică pentru consum uman, miere maturată
natural, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri și
umpluturi dulci, fagure brut, cereale pentru
micul dejun cu aromă de miere, preparate din
cereale acoperite cu zahăr și miere, înlocuitori
de miere, dulciuri (nemedicinale) pe bază de
miere, cereale pentru micul dejun care conțin
miere, sirop de melasă, batoane dulci de cereale,
lăptișor de matcă de uz alimentar, pâine, chifle de
pâine, pâine firimituri (pesmet), chifle dulci, cocă
de tort/aluat de tort, torturi/prăjituri, zahăr candel
cristalizat, preparate din cereale, batoane de
cereale, gustări pe bază de cereale, sandvişuri
cu brânză (sandvişuri), cicoare (substituent
pentru cafea), chipsuri (produse din cereale),
ciocolată, băuturi din ciocolată cu lapte, spume
de ciocolată, decoraţiuni din ciocolată pentru
torture, paste de ciocolată cu nuci de întins pe
pâine, băuturi pe bază de ciocolată, paste de
întins pe pâine pe bază de ciocolată, miere,
lăptişor de matcă pentru alimentaţie umană, cu
excepţia celui de uz medical, propolis pentru
alimentaţie umană, nuci învelite în ciocolată,
chow-chow (condiment), chutney (condiment),
scorţişoară (mirodenie), cuişoare (mirodenii),
cacao, băuturi din cacao cu lapte, băuturi
pe bază de cacao, arome de cafea, cafea,
băuturi din cafea cu lapte, băuturi pe bază
de cafea, condimente, produse de cofetărie/
produse de cofetărie cu zahăr, porumb, măcinat,
porumb, copt, sos de merişoare (condiment),
aluat, fondante (produse de cofetărie), jeleuri
de fructe (produse de cofetărie), turtă dulce,
halva, glazură pentru şuncă, batoane de cereale
bogate în protein, miere, îngheţată, gheaţă,
naturala sau artificială, gheaţă pentru băuturile
răcoritoare, cuburi de gheaţă, ceai cu gheaţă,
gheaţă comestibilă, lipii pe bază de cartofi,
dropsuri (produse de cofetărie)/pastile (produse
de cofetărie), făină nerafinată/făină, plăcinte cu
carne, făină de muştar, muştar, produse de
cofetărie din fructe, produse de patiserie, aluat
de patiserie, propolis/clei de albine, budinci,
sorbeturi (îngheţate)/şerbeturi (îngheţate), iaurt
îngheţat (produse de cofetărie îngheţate), sosuri
pentru gătit, sosuri pentru mâncare, sosuri cu
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ierburi, sosuri gata făcute, sosuri pentru salate,
sosuri de carne, sosuri de fructe, sosuri sărate,
sosuri condimentate (chutney) și paste, piureuri
de legume (sosuri), paste cu legume (sosuri),
preparate pentru obținerea sosurilor, amestecuri
pentru prepararea sosurilor, ierburi conservate,
zarzavaturi conservate (condimentare), pâine
proaspătă, pâine crocantă, pâine integrală,
amestecuri pentru pâine, pâine de malț, batoane
de pâine, chifle moi (pâine), pâine la aburi,
biscuiți din pâine, aluat de pâine, pâine fără
gluten, pâine coaptă în prealabil, amestecuri
pentru pâine integrală, pâine aromată cu
condimente, preparat de pâine cu malț, pâine
nedospită în foi subțiri, pâine sub formă de
bastoane, amestecuri pentru umplutură care
conțin pâine, faină și preparate din cereale,
produse de brutărie, dulciuri de mestecat
(nemedicinale) cu umpluturi lichide de fructe,
băuturi pe bază de ceai cu aromă de
fructe, făină, făină comestibilă, făină vegetală,
făină îmbogățită, amestecuri de făină, făină
de aluat, făină de copt, paste făinoase
alimentare, paste alimentare făinoase, paste
făinoase umplute, făină gata pentru copt, paste
făinoase gata-preparate, mălai, condimente
uscate, mirodenii (condimente), condimente
aromate, amestecuri de condimente, dulciuri
pentru decorarea pomului de crăciun, ciocolată
aerată, ciocolată granulată, ciocolată umplută,
ciocolată caldă, ciocolată tartinabilă, esențe
de ciocolată, garnituri de ciocolată, sosuri de
ciocolată, glazură de ciocolată, ciocolată pentru
glazuri, trufe de ciocolată, deserturi pe bază de
ciocolată, ciocolată pentru produse de cofetărie
și pâine, umpluturi din ciocolată pentru produse
de brutărie, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, preparate pentru pregătirea
băuturilor cu aromă de ciocolată, specialități
de patiserie, produse de patiserie proaspete,
deserturi preparate (produse de patiserie), aluat
dospit, amestecuri de aluat, aluat pentru prăjituri,
aluat de prăjituri, aluaturi împletite prăjite, aluat
înghețat, aluat de drojdie cu umpluturi care
conțin legume, aluat de drojdie cu umpluturi care
conțin carne, produse din aluat gata de copt,
făină de cereale, glazuri de miere pentru șuncă,
zahăr, miere, sirop de melasă.
32. Bauturi nealcoolice din fructe si sucuri
de fructe cu miere, bauturi nealcoolice din
legume si sucuri din legume cu miere, bauturi
nealcoolice pe baza de miere, apă tonică,
apă plată, apă carbogazoasă, apă minerală,
apă potabilă, apă (băuturi), apă îmbuteliată,
apă minerală carbogazoasă, apă gazoasă
(carbonatată), apă minerală aromatizată, apă
cu arome, apă de masă, apă gazoasă (sifon),

apă de izvor, apă îmbogățită nutritiv, apă
potabilă distilată, apă potabilă purificată, băuturi
nealcoolice, băuturi carbogazoase aromatizate
nealcoolice, apă îmbogățită cu minerale
(băuturi), băuturi funcționale pe bază de apă, apă
carbogazoasă îmbogățită cu vitamine (băuturi),
apă tonică (băuturi care nu sunt pentru uz
medicinal), băuturi nealcoolice din malț, băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
nealcoolice fără malț (altele decât cele de uz
medical), băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate
cu ceai, nectaruri de fructe, nealcoolice,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), băuturi
nealcoolice cu suc de legume, suc concentrat
de fructe (nealcoolic), siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, sucuri din concentrat
de fructe (băuturi nealcoolice), siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi cu suc de struguri, nealcoolice,
băuturi nealcoolice cu aromă de bere,
băuturi nealcoolice cu aromă de ceai, băuturi
nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice cu adaos de vitamine, bere şi
produse de bere, bere, bere blondă, bere
brună, bere de grâu, bere fără alcool, bere
neagră (cu malţ prăjit), bere cu aromă de
cafea, bere cu conţinut caloric scăzut, must de
bere bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere neagră englezească (porter),
bere îmbogăţită cu minerale, beri aromatizate,
beri artizanale, băuturi pe bază de bere,
coctailuri pe bază de bere, ipa (bere blondă
indiană), kvass (băutură nealcoolică), bere
din malţ, must din malţ, vin de orz (bere),
băuturi carbogazoase aromatizate, preparate
pentru fabricarea apei gazoase, apă gazoasă,
aperitive, nealcoolice, must de bere, cocktail-
uri pe bază de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, sucuri de fructe
suc de fructe, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, cvas, limonade,
băuturi non-alcoolice din fructe uscate, shandy,
preparate pentru fabricarea lichiorurilor, apă
lithia (bogată în litiu), bere de malț, must de
malț, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice
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aromatizate cu cafea, sirop de migdale, pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescente, băuturi sportive bogate în
proteine, şerbeturi (băuturi)/sorbeturi (băuturi),
smoothie-uri, băuturi răcoritoare, băuturi pe bază
de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roșii (băutură), sucuri
de legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din
zer, băuturi sportive bogate în protein, şerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi), siropuri pentru
băuturi nonalcoolice, ape de masa, suc de
roşii (băutură), siropuri de fructe, băuturi de
fructe, băuturi din fructe și sucuri de fructe, suc
concentrat de fructe, punci de fructe, nealcoolic,
cocteiluri de fructe, nealcoolice, șerbeturi din
fructe (băuturi), suc de fructe concentrat, sucuri
de fructe gazoase, amestec de sucuri de fructe,
sucuri de fructe organice, extracte din fructe fără
alcool, băuturi nonalcoolice pe bază de fructe,
băuturi cu aromă de fructe, băuturi nealcoolice
din fructe uscate, concentrate de sucuri de
fructe, băuturi din fructe, fără alcool, ape cu
aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu aromă
de fructe, concentrate pentru preparat băuturi
de fructe, sucuri de fructe utilizate ca băuturi,
băuturi cu gheață cu conținut de fructe, extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
băuturilor, siropuri pentru pregătirea băuturilor
nonalcoolice cu arome de fructe, prafuri utilizate
la prepararea băuturilor pe bază de fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, băuturi răcoritoare pe bază de fructe
cu aromă de ceai, punci nealcoolic din fructe
de kaki uscate cu scorțișoară (sujeonggwa),
bauturi constand dintr-un amestec de fructe
si sucuri de legume, smoothies conținând
cereale și ovăz, cocktail-uri nealcoolice pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice, esenţe non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, cu excepția
esențelor eterice și a uleiurilor esențiale,
cvas (băuturi nealcoolice), preparate nealcoolice
pentru fabricarea lichiorurilor, smoothie-uri
(băuturi nealcoolice), siropuri pentru băuturi
nealcoolice, vinuri nealcoolice, vinuri fără alcool.

───────

(210) M 2021 06583 (111)183240
(151) 10/09/2021
(732) Andreea Nina Andrei, STR.

TRANDAFIRILOR NR. 3, JUDETUL
GIURGIU, BULBUCATA, GIURGIU,
ROMANIA

(540)

NADARE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Rochii lungi de seara, sarafane (rochii),
rochii drepte, rochii de mireasa, rochii de tenis,
rochii din piei, rochii de plaja, rochii pentru
femei, rochii pentru gravide, rochii din piele,
rochii de bal, rochii lungi de seara, rochii pentru
domnisoare de onoare, rochii de gala pentru
femei, rochii din imitatie de piele, rochii pentru
sugari si copii mici, rochii si camasi de dama
pentru plaja, turnuri la rochii pentru funde obi
(obiage-shin), muu muu (rochii hawaiiene largi,
cu modele multicolore), costume de dama,
sacouri de gala, pantaloni, bluze de trening,
jachete de trening, pantaloni de trening cu banda
elastica, treninguri (pentru sport), bluze, geci,
geci "bomber", geci din piele, geci cu maneci.
35. Servicii de vanzare cu amanuntul si ridicata,
servicii de comert online, cu amanuntul si
ridicata.

───────

(210) M 2021 06613 (111)183263
(151) 11/09/2021
(732) ASOCIATIA CULTURALA

VIITORUL MUZICAL, STR.
AVIATIEI, NR. 1A, AP. M5, JUD.
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

ARMONIA Disco & Retro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
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41. Organizare de festivaluri, servicii de
festivaluri muzicale, organizare de festivaluri
pentru divertisment, organizare de festivaluri în
scopuri recreative, organizarea de festivaluri în
scopuri culturale, organizarea de festivaluri în
scopuri educaționale, coordonare de festivaluri
de artă interpretativă, organizare de festivaluri
pentru scopuri de divertisment, divertisment
muzical, spectacole muzicale, înregistrări de
muzică, producția de muzică, editare de muzică,
spectacole muzicale live, reprezentații de
muzică live, organizare de divertisment muzical,
organizare de evenimente muzicale, servicii de
compoziții muzicale, producție de înregistrări
muzicale, organizare de concursuri muzicale,
producție de spectacole muzicale, organizare de
interpretări muzicale, organizare de spectacole
muzicale, reprezentații muzicale în direct,
transcriere muzicală pentru terți, publicare de
lucrări muzicale, concerte de muzică în direct,
producere de concerte muzicale, servicii de
mixare muzicală, spectacole cu muzică în direct.

───────

(210) M 2021 06700 (111)183264
(151) 15/09/2021
(732) ATELIER EXPERIMENTAL SRL,

STR. GHEORGHE DOJA, NR.
5, BL. 36, SC. C1, ET. 6, AP. 26,
JUDEŢ PRAHOVA, PLOIESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

Moodilier

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

clase:
20. Mobilă și mobilier, mobilier, mobilier școlar,
mobilier combinat, mobilier transformabil, birouri

(mobilier), mobilier baie, rafturi modulare
(mobilier), mobilier convertibil tapițat, mobilier
de bucătărie, mobilier din piele, mobilier
pentru dormitor, mobilier de grădină, mobilier
pentru computer, mobilier de interior, mobilier
din lemn, dulapuri ca mobilier, mobilier
pentru copii, mobilier pentru bebeluși, piese
de mobilier, mobilier pentru șezut, mobilier
de exterior, mobilier pentru cameră de
zi, mobilier pentru casă, birou și grădină,
partiții mobile (mobilier), taburete mobile
(mobilier), paravane mobile (mobilier), bănci
(mobile), tetiere (mobilă), mobilă superpozabilă,
mobilă curbată, tejghele (mobilier), oglinzi
(mobilier), piedestaluri (mobilier), mobilier
încastrat, paravane (mobilier), unități (mobilier),
pergole (mobilier), panouri despărțitoare mobile
(mobilier), mobilă antichizată, dulapuri (mobilier),
console (mobilier), pufuri (mobilier), comode
(mobilier), mobilier vechi, mese (mobilier),
mobilier integrat, mobilier metalic, mobilier
capitonat, scrinuri (mobilier), uși de mobile,
module mobile de bar (mobilier), rafturi
de depozitare mobile (mobilier), rafturi
de prezentare mobile (mobilier), cărucioare
(mobilier), picioare pentru mobilă, piciorușe
pentru mobilă, cotiere pentru mobilă, mobilă
pentru vivarii, mobilă din bambus, mobile de
birou, jaluzele interioare (mobilă), unități de
mobilier, paravane portabile (mobilier), mobilier
pentru cantine, elemente de mobilier, uși pentru
mobilier, mobilier pentru autorulote, mobilier
pentru caravane, bufete rulante (mobile),
rafturi de mobile, rafturi de mobilă, mobilier
din oțel, mobilier pentru camping, scaune
înalte (mobilier), fotolii rabatabile (mobilier),
mobilier de laborator, mobilier pentru magazine,
paravane despărțitoare (mobilier), mobilier de
baie, mobilier din sticlă, mobilier pentru
sere, rafturi prefabricate (mobilier), mobilier
din ratan, paravane simple (mobilier), panouri
despărțitoare (mobilier), pereți despărțitori
(mobilier), protecții pentru mobilier, mobilier
gonflabil, rafturi nemetalice (mobilier), rafturi
metalice (mobilier), dulapuri metalice (mobilier),
suporturi rotative (mobilier), suporturi pivotante
(mobilier), paravane separatoare (mobilier),
birouri modulare (mobilier), muluri pentru
mobilier, panouri de mobilier, panouri pentru
mobilier, așternuturi japoneze (mobilier), mobilier
pentru saune, mobilier pentru vestiare, mobilier
pentru arhivare, sertare pentru mobilier, mobilier
de expunere, mobilier pentru depozitare,
mobilier metalic și mobilier pentru camping,
mobilier din stuf, partiții de birou mobile,
suporturi nemetalice pentru mobilă, mobile
(obiecte pentru decorare), birouri mobile pentru
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scris, plăci mobile de afișare, ecrane pentru
șeminee (mobilă), cuiere de haine (mobile),
mobilă stil antic, reproducere, mobilă cu
pat încorporat, module metalice demontabile
(mobilier), picioare (nemetalice) pentru mobilier,
mobilier din materiale plastice, mobilier de uz
casnic, suporturi pentru scrisori (mobilier), uși
glisante pentru mobilier, huse adaptate pentru
mobilier, module pentru depozitare (mobilier),
suporturi pentru telefon (mobilier), cutii pentru
jucării (mobilier), suporturi pentru telefoane
(mobilier), suporturi nemetalice pentru mobilier,
mobilier pentru automobile-caravană, rafturi din
lemn (mobilier), casete pentru chei (mobilier),
dulapuri pentru discuri (mobilier), dulapuri
de siguranță (mobilier), paravane din metal
(mobilier), pereți despărțitori metalici (mobilier),
mobilier pentru toalete publice, unități pentru
cocktailuri (mobilier), mobilier de baie modular,
mobilier realizat din șipci, dulapuri izolate fonic
(mobilier), unități de colț (mobilier), mobilier
rabatabil pentru șezut, platouri pentru cizme
(mobilier), rafturi pentru consignație (mobilier),
rafturi pentru vinuri (mobilier), mobilier încastrat
pentru bucătărie, mobilier pentru expunerea
produselor, tejghele de lucru (mobilier), bancuri
de lucru (mobilier), rechizite de birou (mobilier),
mese de toaletă (mobilier), suporturi pentru
prosoape (mobilier), mobilier încastrat pentru
dormitor, rafturi de depozitare (mobilier), panouri
pentru chei (mobilier), suporturi pentru chei
(mobilier), suport pentru broșuri (mobilier),
suporturi pentru haine (mobilier), suporturi
(mobilier) pentru televizoare, stații de lucru
(mobilier), mese pentru desen (mobilier),
dulapuri cu încuietoare (mobilier), ecrane de
prezentare (mobilier), suporturi de mobilier
nemetalice, ecrane (mobilier) pentru afișare,
încuietori de mobilier nemetalice, mobilier folosit
în săli, unități de depozitare (mobilier), mânere
nemetalice pentru mobilier, garnituri nemetalice
pentru mobilier, panouri despărțitoare pentru
mobilier, mobilier de uz industrial, rafturi pentru
birou (mobilier), mobilier pentru curte interioară,
materiale profilate pentru mobilier, corniere
(nemetalice) pentru mobilier, rafturi ca mobilier
metalic, mobilier metalic de birou, suport
de pălării (mobilier), standuri pentru lavoare
(mobilier), cuiere de haine (mobilier), cârlige
nemetalice pentru mobilier, coșuri de depozitare
(mobilier), scăunele cu trepte (mobilier), sertare
(piese de mobilier), suporturi de cărți (mobilier),
mobilă de toaletă incluzând lavoare, mobile
decorative care produc sunete, elemente de
separare individuale (mobilă), mânere pentru
mobilă, din plastic, mobilier casnic confecționat
din lemn, uși glisante nemetalice pentru mobilier,

panouri de lemn pentru mobilier, mobilier cu
rafturi pentru perete, suporturi pentru utilizări
multiple (mobilier), unități de mobilier pentru
bucătării, unități de prezentare asamblate
(mobilier), huse textile (ajustate) pentru mobilier,
huse textile (adaptate) pentru mobilier, uși din
sticlă pentru mobilier, mobilier pentru terarii de
interior, mobilier de grădină din metal, mobilier
pentru acvarii de interior, mobilier de grădină din
lemn, suporturi independente pentru prosoape
(mobilier), suprafețe de scris portabile (mobilier),
mobilier din plastic pentru grădină, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, suprafețe de lucru
portabile (mobilier), mobilier pentru persoane cu
handicap fizic, cu mobilitate redusă și invalide,
mobile care se pot transforma în pat, mobilier
pentru săli (de spectacole, de conferințe), unități
(mobilier) pentru prezentarea articolelor de
papetărie, unități (mobilier) pentru prezentarea
lucrărilor de literatură, mobilier adaptat pentru
persoanele cu dificultăți motorii, mobilier de
expunere pentru puncte de vânzare, plăcuțe
decorative murale (mobilier), nu din materiale
textile, mobilier în miniatură confecționat din
fibră de lemn, mânere din ceramică pentru
dulapuri, sertare și mobilier, rafturi utilizate
ca piese de mobilier pentru copii, accesorii
pentru mobilier, care nu sunt din metal, huse
de schimb (ajustate) pentru scaune (piese de
mobilier), margini decorative din plastic pentru
canturi utilizate pentru mobilier, mese decorative,
coșuri decorative din paie, plăci decorative din
ipsos, articole decorative textile (perne), coșuri
decorative din răchită, plăci decorative din ceară,
coșuri decorative din lemn, elemente decorative
pentru ferestre, perdele decorative din mărgele,
cutii de plastic decorative, cutii decorative de
lemn, plăci decorative din materiale plastice,
plăcuțe decorative (nemetalice) pentru vehicule,
panouri decorative din lemn (mobilier), capace
de piuliță decorative (nemetalice), decorațiuni
pentru uși, din plastic, decorațiuni din plastic
pentru petreceri, decorațiuni din ceramică pentru
uși, decorațiuni de perete din ceară, decorațiuni
de perete, din lemn, decorațiuni adezive de
perete, din lemn, decorațiuni din materiale
plastice pentru alimente, decorațiuni adezive
de perete, din ceară, decorații pentru masă
(ornamente) confecționate din lemn, toate
aceste produse cu exceptia: paturi, așternuturi,
saltele și perne, saltele de dormit, coșuri pentru
copii, coșuri pentru bebeluși, balansoare pentru
copii, saltele, perne gonflabile, altele decât
cele pentru uz medical, huse matlasate de
saltele, perne mari, perne decorative, perne
de maternitate, perne decorative, perne pentru
alăptat, perne de sprijin pentru cap, perne
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din latex, perne gonflabile, perne decorative,
perne umplute, așternuturi (cu excepția lenjeriei
de pat), perne pentru sprijinirea capului
bebelușilor, oglinzi (sticlă argintată), articole
pentru organizarea hainelor, paturi, paturi-
canapea, paturi pliante, paturi supraetajate,
paturi portabile, tablouri de afișare, tablouri de
agățat chei, șipci pentru rame de tablouri, rame
din lemn pentru tablouri, rame pentru tablouri
și fotografii, baghete pentru rame de tablouri
(șipci), rame pentru tablouri (nu din metale
prețioase), dibluri nemetalice pentru fixarea
tablourilor în perete, forme confecționate din
lemn pentru rame de tablou, forme confecționate
din înlocuitori ai lemnului pentru rame de
tablou, rafturi de mobile, oglinzi imprimate,
oglinzi decorative, rame pentru oglinzi, oglinzi
de perete, dulapuri cu oglinzi, oglinzi pentru
bărbierit, oglinzi (sticlă argintată), oglinzi care se
înclină, oglinzi îmbunătățite cu becuri electrice,
oglinzi (fixe, care nu sunt portabile).
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
de mobilier, accesorii de mobilier, piese
de mobilier, decoratiuni interioare si de
exterior, materiale textile, tesaturi, materiale
de constructii, materiale de asamblat mobilier
(cu excepţia transportului lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de agenții de
import și export, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terți prin intermediul distribuției și administrării
de carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
iluminat, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale

și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe internet,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, comandă computerizată de stoc,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
comandă cu ridicata, servicii de comandă
în contul terților, prelucrarea administrativă a
comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin poștă,
marketing comercial (în afară de comercializare),
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru
terți, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, prezentare
de bunuri si servicii, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de club
de clienți în scopuri comerciale, promoționale
și/sau publicitare, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, informare și
consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor și serviciilor, servicii de
furnizare de informații online prin intermediul
unui registru comercial, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, furnizare
de informații comerciale pe internet, prin
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rețea prin cablu sau prin alte mijloace de
transfer de date, servicii publicitare pentru
sensibilizarea publicului la probleme de mediu,
servicii de programe de loializare, servicii de
intermediere comercială, promovarea vânzarilor
pentru terţi, consultanță în afaceri, consultanță
privind promovarea vânzărilor, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță pentru
dezvoltarea imaginii corporative, servicii de
consultanță privind publicitatea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți
de pardoseală, servicii de comerț cu
amănuntul în magazine de covoare, servicii de
comenzi automate de stoc pentru întreprinderi,
organizarea de târguri comerciale în scopuri
publicitare, organizarea de concursuri în scopuri
publicitare, organizarea şi coordonarea de
expoziţii de artă în scopuri comerciale sau
publicitare, promovarea de evenimente speciale,
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovare de târguri în scop comercial,
promovarea vânzărilor de produse şi servicii ale
terţilor prin evenimente promoţionale, realizarea
de târguri comerciale, coordonare, pregătire şi
organizare de expoziţii şi târguri comerciale în
scopuri comerciale şi publicitare, realizarea de
târguri şi expoziţii comerciale virtuale online,
servicii de târguri comerciale şi de expoziţii
comerciale, servicii de expunere comerciale
de mărfuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decorațiuni festive, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
decorațiuni festive, servicii de consultanță privind
comenzile de articole de papetărie, asistență în
domeniul comercializării produselor, servicii de
publicitate pentru bijuterii, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bijuterii, servicii de comunicare
comercială cu ajutorul bloggerilor, servicii de
publicitate și de marketing furnizate prin bloguri,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate prin intermediul rețelelor de telefonie
mobilă, promovare online de rețele informatizate
și pagini web, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru
terți prin rețele de comunicații electronice,
promovare de bunuri și servicii ale terților
prin intermediul rețelelor de calculatoare și de
comunicații, servicii de corelare a rețelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, furnizare de

spațiu publicitar într-o rețea informatică globală,
furnizare de spații publicitare prin mijloace
electronice sau rețele informatice globale,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, planificare şi organizare de
târguri comerciale, expoziţii şi prezentări în
scopuri economice sau publicitare, publicitate
și marketing, servicii de publicitate digitală,
servicii de publicitate exterioară, publicitate
radio și de televiziune, servicii de agenție
de publicitate, servicii de publicitate în presă,
publicitate online, publicitate prin bannere,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate în presa de interes general și în
presa de specialitate, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru terţi
prin reţele de comunicaţii electronice, publicitate
în presa de interes general şi în presa de
specialitate, publicitate în reviste, broşuri şi
ziare, previziuni și analize economice, analiză
de previziuni economice în scopuri comerciale,
servicii de programare a întâlnirilor (lucrări
de birou), organizare de expoziții cu scop
comercial sau antreprenorial, promovare de
evenimente speciale, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme sociale,
managementul proiectelor de afaceri, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu
mobilă, publicitate, administrație comercială,
organizarea și desfășurarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, coordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
servicii de comerț electronic, și anume furnizarea
de informații despre produse prin rețele
de telecomunicații în scopuri publicitare și
de vânzare, realizare de târguri comerciale,
organizare de târguri comerciale, organizare și
realizare de târguri comerciale.

42. Design de mobilier, design de mobilier
de birou, proiectarea amplasării mobilierului
de birou, servicii de proiectare piese de
mobilier, servicii de design de mobilier
pentru interiorul clădirilor, consultanță privind

39. Mutarea mobilierului (transport), transport
de mobilă, mutări de mobilier (transport),
depozitare de mobilier, mutarea mobilierului
comercial (transport), transportarea mobilierului
terților cu camioanele, servicii de transport,
transport și depozitare.
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alegerea huselor detașabile pentru mobilier
(decorațiuni interioare), servicii de analiză
și cercetare industrială, design industrial,
design de produs, design artistic comercial,
stilism (design industrial), design artistic
industrial, servicii de design textil, design
grafic și industrial, servicii de design de
produs, design și dezvoltare de produs,
design de decorațiuni interioare, consultanță
în decorațiuni interioare, design arhitectural
pentru decorațiuni interioare, design arhitectural
pentru decorațiuni exterioare, servicii de
consultanță în materie de decorațiuni interioare,
servicii de proiectare privind decorațiunile
interioare pentru birouri, servicii de proiectare
privind decorațiunile interioare pentru locuințe,
consultanță privind alegerea materialelor pentru
tapițarea mobilierului (decorațiuni interioare),
furnizarea unui site cu informații în domeniul
decorațiunilor interioare, servicii științifice și
tehnologice, precum și servicii de cercetare
și de creație, referitoare la acestea, servicii
de analiză industrială, cercetare industrială și
proiectare industrială, servicii de control al
calității și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator,
decorațiuni interioare, design de decorațiuni
interioare pentru magazine, servicii de design
pentru magazine, servicii de design artistic
comercial, servicii de design de ambalaje,
servicii de stilism (design industrial), servicii
de design artistic industrial, servicii de design
industrial, servicii de artă grafică şi design,
servicii tehnologice privind designul, servicii de
cercetare în domeniul designului, servicii de
planificare în domeniul designului, servicii de
design şi dezvoltare de produs, servicii de design
de brand, consultanţă în materie de design,
servicii de analiză a designului de produs, servicii
de evaluare a designului de produs, furnizare de
informaţii despre servicii de design vestimentar,
servicii de design arhitectural pentru expoziţii.

───────

(210) M 2021 06712 (111)183188
(151) 16/09/2021
(732) VITICOLA CORCOVA SRL,

STR. PRINCIPALA, NR. 293,
JUD. MEHEDINŢI, CORCOVA,
MEHEDINȚI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, AVRAM
IANCU, NR. 48A, SC. B, AP. 10, JUD.
BRAŞOV, BRASOV, 500086, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

CORCOVA TRAIL RACE

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

41. Activităţi culturale, organizarea şi
coordonarea de evenimente de degustare de
vinuri în scopuri educative şi/sau recreative.

───────
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(210) M 2021 06733 (111)183336
(151) 17/09/2021
(732) OLTSPERA SRL, STR.

VOINICENILOR, NR. 690 C,
COMUNA SÂNTANA DE MUREŞ,
JUDEŢ MUREŞ, SAT SÂNTANA DE
MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

Ghiţă

(531) Clasificare Viena: 27.01.01; 27.01.02;
29.01.14; 26.13.25

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

9. Software și aplicații pentru dispozitive
mobile, aplicatii software descărcabile, aplicatii
mobile descărcabile, aplicații software pentru
telefoane mobile descărcabile, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de informații,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, programe informatice pe telefonul
mobil, aplicații mobile care pot fi descărcate
destinate utilizării cu dispozitive de calculator
portabile, software pentru realitate augmentată
destinat utilizării pe dispozitive mobile pentru
integrarea datelor electronice cu medii din lumea
reală.
35. Organizarea de expozitii si targuri in
scopuri comercial, publicitar si de promovare,
furnizarea de informatii si consiliere comerciala
pentru consumatori (consiliere consumatori),

prezentarea produselor in medii de comunicare
pentru retail, servicii oferite de magazine online,
demonstratii cu produse, promotii pentru aceste
produse.
42. Creare și dezvoltare de software în domeniul
aplicațiilor mobile, servicii de consultanță în
materie de aplicații informatice de planificare,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, furnizare de servicii de
autentificare a utilizatorilor printr-o tehnologie de
deschidere a unei sesiuni unice pentru aplicații
software online, gazduire de aplicatii mobile.

───────

(210) M 2021 06740 (111)183426
(151) 17/09/2021
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) INC., 251 LITTLE
FALLS DRIVE SUITE 100,
DELAWARE, WILMINGTON,
19808-1674, DELAWARE,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

WHITE BLEND +

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
26.11.09; 24.13.09

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

34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical),
ţigări de foi, trabucuri, brichete pentru ţigări/
ţigarete, brichete pentru ţigări de foi, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale

(591) Culori revendicate: turcoaz (HEX
#06E4EF), portocaliu (HEX #E3381B),
galben (HEX #FFB000), negru (HEX
#231F20)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

626

pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

(210) M 2021 06771 (111)183427
(151) 20/09/2021
(732) EUROPEAN REFRESHMENTS,

SOUTHGATE, DUBLIN ROAD,
DROGHEDA, A92 YK7W, IRLANDA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Schweppes Pink Tonic Style
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nonalcoolice.

───────

(210) M 2021 06795 (111)183412
(151) 21/09/2021
(732) VINEXPORT SA FOCSANI,

STR. DIONYSOS, NR. 1, JUDET
VRANCEA, FOCSANI, VRANCEA,
ROMANIA

(540)

BEERELLI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 06805 (111)183479
(151) 21/09/2021
(732) CLUB SPORTIV MUNICIPAL

PLOIESTI, STR. MILCOV NR.1,
SALA DE SPORT LEONARD
DOROFTEI, JUD. PRAHOVA,
PLOIEȘTI, 100055, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

CSM BASCHET
PETROLUL PLOIESTI

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

41. Servicii furnizate de cluburi sportive.
───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

627

(210) M 2021 06808 (111)183432
(151) 21/09/2021
(732) SCANDIA FOOD S.R.L., STRADA

PODULUI NR. 133, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32, CLADIREA
ONE HERASTRAU OFFICE, ETAJUL
6, SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CABANOS AFUMAT
S Sibiu din 1922

În conformitate cu art. 22 al Legii nr.
84/1998, republicata, conform adresei

înregistrată cu nr. OSIM 1005850/25.02.2022,
solicitantul nu revendică un drept exclusiv
asupra denumirii: “CABANOS AFUMAT”.

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.06; 27.05.12;
27.05.17; 26.04.16; 26.04.18

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

29. Carne, vânat, extracte din carne, uleiuri și
grăsimi comestibile.

───────

(210) M 2021 06815 (111)183433
(151) 21/09/2021
(732) SCANDIA FOOD S.R.L., STRADA

PODULUI NR. 133, JUDEŢ SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32, CLADIREA
ONE HERASTRAU OFFICE, ETAJUL
6, SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

COTLET FIERT ŞI
AFUMAT S Sibiu din 1922

În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 84/1998,
republicată, conform adresei OSIM înregistrată

cu nr. 1004354/14.02.2022, mandatarul
solicitantului nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: COTLET FIERT ŞI AFUMAT

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.01; 05.03.11; 03.04.18

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

29. Carne, vânat, extracte din carne, uleiuri și
grăsimi comestibile.

───────

(591) Culori revendicate: roșu (HEX #ff2018),
negru (HEX #1b1716), roz (HEX
#f40a83), galben (HEX #c59d00)

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#1b1716), roşu (HEX #ff2018), crem
(HEX #e9ccba), roz (HEX #f40a83),
verde (HEX #005e66)
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(210) M 2021 06819 (111)183434
(151) 21/09/2021
(732) SCANDIA FOOD S.R.L., STRADA

PODULUI NR. 133, JUDEŢ SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32, CLADIREA
ONE HERASTRAU OFFICE, ETAJUL
6, SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

FRIGĂRUI DE PORC CU
LEGUME S Sibiu din 1922
În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu

nr. OSIM 1005849/25.02.2022, solicitantul nu
revendică un drept exclusiv asupra denumirii:

“FRIGĂRUI DE PORC CU LEGUME”.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
08.05.25; 29.01.15; 27.07.01

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#1b1716), roşu (HEX #ff2018), crem
(HEX #e9ccba), portocaliu (HEX
#ff4e00)

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

29. Carne, vânat, extracte din carne, uleiuri și
grăsimi comestibile.

───────

(210) M 2021 06823 (111)183435
(151) 21/09/2021
(732) SCANDIA FOOD S.R.L., STRADA

PODULUI NR. 133, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32, CLADIREA
ONE HERASTRAU, ETAJUL 6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Mici porc S Sibiu din 1922
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1005847/25.02.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: "Mici porc".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14;
08.05.01; 25.01.15

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

29. Carne şi produse din carne.
───────

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#1b1716), rosu (HEX #ff2018,
#f60228), bej (HEX #e9ccba)
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(210) M 2021 06838 (111)183424
(151) 21/09/2021
(732) DANTE INTERNATIONAL SA,

STR. VIRTUTII NR. 148, SECTOR
6, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

FRESHLIST
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software de calculator, programe de
calculatoare (software descărcabil), aplicaţii
software de calculator, descărcabile, software și
aplicații pentru dispozitive mobile descărcabile,
software de comerț electronic și de plăți
electronice, software, software mobil, software
de mesagerie instantanee descărcabil, software
de mesagerie instantanee, software descărcabil
sub formă de aplicații mobile pentru restaurante
virtuale pentru livrare și comenzi, rețele de
calculatoare și echipament pentru comunicarea
datelor.
35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de programe
de loializare, servicii de fidelizare, motivare
și recompensare, organizare și gestionare de
programe de stimulare și fidelizare comerciale,
gestionare de programe de loializare, de
stimulare sau promoționale pentru clienți,
administrarea unui program de reduceri care
să permită participanților să obțină reduceri
la produse și servicii prin utilizarea unui card
de membru pentru reduceri, promovare de
produse și servicii ale terților prin programe de
carduri de reduceri, administrarea de programe
de fidelitate cu reduceri sau stimulente,
servicii de promovare, promovarea comercială,
servicii de publicitate pentru promovarea
comerțului electronic, distribuirea de materiale
promoționale, marketing promoțional, servicii de
promovare și publicitate, dezvoltare de campanii
promoționale, promovare computerizată de
afaceri, promovarea vânzărilor pentru terți,
servicii promoționale furnizate prin telefon,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse pentru toaleta, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu uleiuri esentiale
si extracte aromatice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate pentru
curatare si odorizante, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de parfumerie
si odorizante, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru curatarea

si îngrijirea corpului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate pentru
igiena orala., servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse și articole pentru
igienă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare si preparate
dietetice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate și articole sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente pentru igienă și frumusețe pentru
oameni și animale, acționate manual, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
pentru aranjarea părului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente pentru
tunderea și îndepărtarea părului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
pentru manechiură și pedichiură, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
electrice de coafare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mașini de tuns,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente manuale folosite în îngrijirea
frumuseții, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tacâmuri, cuțite de bucătărie
și ustensile de tăiat de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu unelte
pentru agricultură, grădinărit și peisagistică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ustensile de
bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tocatoare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu oale de gatit, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
articole de bucătărie și recipiente, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu rasnite
de cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ustensile de menaj, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu material
pentru îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte și
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole și echipament de sport,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jucării, jocuri și articole de joacă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
pentru cățărat (echipamente pentru terenuri de
joacă), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu balansoare (echipamente pentru
teren de joacă), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cadre de cățărat (articole pentru
joacă), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu castele gonflabile pentru copii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu căsuțe de jucărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipament de locuri
de joacă pentru copii, servicii de vânzare cu
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amănuntul în legătură cu leagăne, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de crăciun, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu pomi
de crăciun artificiali, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu carne și produse
din carne, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ouă și produse din ouă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse lactate și înlocuitori, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cafea, ceaiuri, cacao
și înlocuitori ai acestora, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu gheață, înghețată,
iaurt înghețat și șerbeturi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu sare, mirodenii,
arome și condimente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu otet, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu semințe procesate,
amidon și produsele acestora, preparate coapte
și drojdie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu zahăr, îndulcitori naturali, glazuri
dulci și umpluturi, produse apicole, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu biscuiți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu snacks-uri crocante, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu batoane de cereale
și batoane energizante, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu dulciuri (bomboane),
tablete de ciocolată și gumă de mestecat, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciocolata, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pâine, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu paste făinoase
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu animale vii, organisme pentru
reproducere, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu paturi și culcușuri pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse alimentare și hrană pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fructe proaspete, nuci, legume și ierburi, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu plante
și flori naturale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bere și produse de bere, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
(preparate pentru fabricarea -lor), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cidru, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole pentru uz cu tutun, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu chibrituri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
tutun și produse de tutun (inclusiv înlocuitori),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
și arome și soluții pentru acestea.

───────

(210) M 2021 06840 (111)183436
(151) 21/09/2021
(732) SCANDIA FOOD S.R.L., STRADA

PODULUI NR. 133, JUD SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32, CLADIREA
ONE HERASTRAU OFFICE, ETAJUL
6, SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Muschi Azuga
S Sibiu din 1922

În conformitate cu art. 22 al Legii nr. 84/1998,
republicata, conform adresei înregistrată cu nr.

OSIM 1005848/25.02.2022, solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii: “Muschi Azuga”.

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
05.03.20; 29.01.13
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, vânat, extracte din carne, uleiuri și
grăsimi comestibile.

───────

(210) M 2021 06841 (111)183437
(151) 21/09/2021
(732) SCANDIA FOOD S.R.L., STRADA

PODULUI NR. 133, JUD SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32, CLADIREA
ONE HERASTRAU OFFICE, ETAJUL
6, SECTOR 1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Muschi file S Sibiu din 1922
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea

nr. 84/1998, republicată, conform adresei
înregistrată cu nr. OSIM 1003433,din

data de, 04.02.2022, solicitantul
nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii:Muschi file

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
05.03.20; 29.01.13

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

29. Carne, vânat, extracte din carne, uleiuri și
grăsimi comestibile.

───────

(210) M 2021 06846 (111)183439
(151) 21/09/2021
(732) SCANDIA FOOD S.R.L., STRADA

PODULUI NR. 133, JUDEȚ SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32, CLADIREA
ONE HERASTRAU OFFICE, ETAJUL
6, SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Salam de vară
S Sibiu din 1922

În conformitate cu art.22 din Legea
nr.84/1998, republicată, conform adresei

nr.1005845/25.02.2022, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: "Salam de vară".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
29.01.14

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

29. Carne şi produse din carne.
───────

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#1b1716), roşu (HEX #ff2018), crem
(HEX #e9ccba), roz (HEX #f40a83),
mov (HEX #64227c)

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#1b1716), roşu (HEX #ff2018), crem
(HEX #e9ccba), roz (HEX #f40a83),
mov (HEX #ff4e3c)

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#1b1716), roșu (HEX #ff2018, HEX
#ff002a)), bej (HEX #e9ccba), roz (HEX
#f40a83)
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(210) M 2021 06849 (111)183440
(151) 21/09/2021
(732) SCANDIA FOOD S.R.L., STRADA

PODULUI NR. 133, JUDEȚ SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) MDA Intellectual Property S.R.L.,
STRADA DANIEL DANIELOPOLU NR.
30-32, CLADIREA ONE HERASTRAU
OFFICE, ETAJ 6, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Salam Victoria
S Sibiu din 1922

În conformitate cu art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei OSIM

înregistrată cu nr. 1005852/25.02.2022,
mandatarul solicitantului nu revendică un drept

exclusiv asupra denumirii: Salam Victoria

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
29.01.14

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

29. Carne, vânat, extracte de carne, uleiuri şi
grăsimi comestibile.

───────

(210) M 2021 06850 (111)183441
(151) 21/09/2021
(732) SCANDIA FOOD S.R.L., STRADA

PODULUI NR. 133, JUDEȚ SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32, CLADIREA
ONE HERASTRAU OFFICE, ETAJUL
6, SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Șuncă de Praga
S Sibiu din 1922

În conformitate cu art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei OSIM

înregistrată cu nr. 1005851/25.02.2022,
mandatarul solicitantului nu revendică un drept

exclusiv asupra denumirii: Șuncă de Praga

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.08

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

29. Carne, vânat, extracte din carne, uleiuri şi
grăsimi comestibile.

───────

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#1b1716), roșu (HEX #ff2018, HEX
#8b2733), bej (HEX #e9ccba), roz
(HEX #f40a83)

(591) Culori revendicate: negru (HEX
#1b1716), roșu (HEX #ff2018), bej
(HEX #e9ccba), roz (HEX #f40a83),
turcoaz (HEX #00a7c7)
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(210) M 2021 06873 (111)183422
(151) 22/09/2021
(732) ENVIPCO SOLUTIONS SRL,

STR. LIVEZII NR. 41, JUDEŢ
ALBA, ALBA IULIA, 510710, ALBA,
ROMANIA

(540)

Petrică Bine faci,
bine primeşti!

(531) Clasificare Viena: 02.01.30; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17

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

40. Servicii de transformare a obiectelor sau
substanţelor şi tratamente care presupun
modificarea proprietăţilor lor esenţiale.

───────

(210) M 2021 06920 (111)183429
(151) 24/09/2021
(732) SEEDS AGRI PREST SERV SRL,

STRADA RAZOARE NR.2, BL.10,
SCARA A, ETAJ 1, AP.4, JUDETUL
IALOMITA, SLOBOZIA, IALOMIȚA,
ROMANIA

(540)

MW LOUNGE Smart relaxing

clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații și
reparații.

───────

(210) M 2021 06921 (111)183430
(151) 24/09/2021
(732) SEEDS AGRI PREST SERV SRL,

STRADA RAZOARE NR.2, BL.10,
SCARA A, ETAJ 1, AP.4, JUDETUL
IALOMITA, SLOBOZIA, IALOMIȚA,
ROMANIA

(540)

Smart relaxing
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

(591) Culori revendicate: galben deschis,
verde, albastru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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36. Servicii financiare, monetare si bancare,
afaceri imobiliare.
37. Servicii de constructii, servicii de instalatii si
reparatii.

───────

(210) M 2021 06968 (111)183431
(151) 28/09/2021
(732) ADRIANA-MARIA VOICULESCU,

STR. MIERCANI NR. 74, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 012925, ROMANIA

(540)

LA ŞOSEA ŞPRIŢURI ALESE

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 02.01.11

clase:
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 07027 (111)183265
(151) 29/09/2021
(732) CLEAN AQUA PROJECT SRL,

STR. OASULUI, NR. 86-90, BL.
L2, SC. 1, AP. 4, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

CLEAN AQUA PROJECT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.04.16

clase:
32. Apă potabilă, apă plată, apă carbogazoasă,
apă (băuturi), apă tonică, apă minerală, apă
de masă, apă potabilă purificată, apă potabilă
distilată, apă îmbogățită nutritiv, apă minerală
carbogazoasă, apă de izvor, apă de ghețar, apă
gazoasă (carbonatată), apă tonică (băuturi care
nu sunt pentru uz medicinal), băuturi funcționale
pe bază de apă.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de alimentare cu
apă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instalații de alimentare
cu apă, consultanță (contabilitate) fiscală,
consultanță fiscală (contabilitate), consultanță
privind marketingul, consultanță în management,
consultanță în afaceri, consultanță privind
managementul afacerilor, consultanță privind
achizițiile comerciale, consultanță în domeniul
auditului, consultanță privind managementul
comercial, consultanță privind managementul
marketingului, consultanță pentru conducerea
afacerilor, consultanță în managementul
afacerilor, consultanță în planificarea afacerilor,
consultanță pentru management corporativ,
consultanță în organizarea firmelor, consultanță
în organizarea întreprinderilor, consultanță
profesională în afaceri, consultanță privind

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

(591) Culori revendicate: albastru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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plasarea personalului, consultanță privind
planificarea carierei, servicii de consultanță
în afaceri, consultanță în afaceri pentru
firme, consultanță privind planificarea în
afaceri, consultanță profesională privind
managementul afacerilor, consultanță în materie
de management, consultanță în materie de
angajări, consultanță în materie de afaceri,
consultanță privind managementul riscului
(afaceri), consultanță pentru dezvoltarea imaginii
corporative, consultanță în domeniul cercetării
pieței, consultanță privind cercetarea în afaceri,
consultanță privind gestiunea documentelor
de afaceri, consultanță în afaceri privind
marketingul strategic, servicii de consultanță
privind planificarea afacerilor, servicii de
consultanță privind structura firmelor, servicii
de consultanță privind studiul de piață,
servicii de consultanță comercială în sectorul
agricol, managementul întreprinderilor, inclusiv
consultanță privind aspectele demografice,
servicii de consultanță (comercială) privind
exploatarea invențiilor, consultanță în materie
de rapoarte de piață, servicii de consultanță
în domeniul segmentărilor de piață, consultanță
în domeniul managementului industrial inclusiv
analize cost-beneficiu, servicii de consultanță
referitoare la achiziții de bunuri și servicii,
servicii de asistență și consultanță în
domeniul managementului companiilor din
sectorul energetic, servicii publicitare pentru
sensibilizarea publicului la probleme de mediu,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele și
inițiativele de mediu, analiză a prețului de cost
pentru depozitarea, eliminarea, manipularea și
reciclarea deșeurilor, managementul proiectelor
de afaceri, consultanță în domeniul afacerilor
privind finanțarea dezvoltării, promovarea
vânzărilor, promovarea comercială, servicii de
promovare, promovarea afacerii (publicitate),
promovare de evenimente speciale, promovare
de târguri în scop comercial, promovare
de servicii financiare și de asigurări, în
numele terților, managementul activităților
comerciale, managementul întreprinderii (pentru
terți), managementul și administrarea afacerilor,
management în procesele de afaceri,
consultanță în managementul și organizarea
afacerilor, managementul proiectelor de afaceri
(pentru terți), managementul și consultanța în
procesele de afaceri, cercetare în domeniul
afacerilor, analiză și cercetare de piață,
redactare de studii pentru proiecte de afaceri,
elaborare de rapoarte pentru proiecte de afaceri.
39. Alimentarea cu apă (distribuție, transport),
furnizare de informații despre servicii de

alimentare cu apă, distribuție (transport) de apă
pentru uz industrial, servicii de alimentare și
distribuție de apă, distrubuție (transport) de apă
pentru uz casnic, servicii publice de alimentare
cu apă (transport), distribuție (transport) de apă
pentru agricultură, distribuție (transport) de apă
prin conducte, distribuție (transport) de mărfuri
pe apă.
41. Servicii educative în materie de gestiune
a resurselor de apă, consultanță în materie
de formare, organizarea de cursuri pentru
dezvoltarea abilităților de consultanță, servicii
de consultanță referitoare la elaborarea de
cursuri de formare, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de concerte, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de conferințe,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de congrese, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de simpozioane, servicii
de consultanță și informare referitoare la
pregătirea, coordonarea și organizarea de
colocvii, instrucțiuni acvatice orientate către
ecologie, furnizare de servicii educaționale
referitoare la subiecte de ecologie, servicii
educaționale legate de conservarea mediului,
educație și instruire privind conservarea naturii
și mediul, servicii educative pentru adulți
referitoare la probleme de mediu, cursuri
de pregătire în domeniul managementului,
furnizare de cursuri de instruire cu privire
la managementul în afaceri, elaborarea de
materiale didactice distribuite la prelegerile în
domeniul managementului, servicii educaționale
și de instruire cu privire la managementul
afacerilor, formare complementară (instruire),
formare continuă (instruire), furnizare de
formare, formare în vânzări (instruire), cursuri de
formare (instruire), formare în afaceri (instruire),
formare practică (demonstrație), formarea
personalului financiar, formare în domeniul
publicității, servicii de formare profesională,
furnizare de formare profesională, formare în
domeniul managementului, cursuri de formare
avansată, formare în domeniul relațiilor publice,
servicii de formare de personal, furnizare
de cursuri de formare, formare în domeniul
tehnologiei comunicațiilor, organizare de cursuri
de formare, organizare de sesiuni de formare,
servicii de instruire și formare, servicii de
formare în management, formare în domeniul
aptitudinilor profesionale, coordonare de cursuri
de formare profesională, furnizare de cursuri de
formare profesională, furnizare de cursuri de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

636

formare continuă, furnizare de seminare online
de formare, servicii ale unei academii de formare
educative, furnizarea de facilităţi pentru formarea
profesională (instruire), servicii de formare în
domeniul utilizării calculatoarelor, organizare
și coordonare de seminare de formare,
servicii de consultanță cu privire la formarea
angajaților, furnizare de informații despre
formarea (instruirea) continuă pe internet,
consultanță legată de formarea în materie de
competențe profesionale, servicii de formare
în domeniul utilizării software-lui de calculator,
servicii de formare cu privire la instalarea
sistemelor de testare controlate de calculator,
servicii de formare cu privire la întreținerea
sistemelor de testare controlate de calculator,
furnizare de formare prestată într-o rețea globală
de calculatoare, servicii de consultanță în
domeniul editorial, cursuri pentru dezvoltarea
abilităților de consultanță, servicii de consultanță
privind publicarea revistelor, consultanță în
domeniul formării și perfecționării, servicii de
consultanță în domeniul educației, cursuri de
instruire în elaborarea bazelor de date, servicii
educative online prin baze de date informatice,
internet sau extranet nedescărcabile, servicii
de bibliotecă furnizate prin intermediul unei
baze de date computerizate, publicare de
materiale care pot fi accesate prin intermediul
bazelor de date sau prin internet, organizarea
de conferințe anuale în domeniul achizițiilor,
servicii de divertisment sub formă de programe
de televiziune webcam, furnizare de informații
despre antrenamentul fizic pe un site web online,
furnizare de informații despre exerciții fizice pe
un site web online, furnizare de informații despre
educație fizică pe un site web online, asistență
profesională individualizată (coaching), coaching
pentru viață (instruire), servicii educaționale
de tip coaching, asistență profesională
individualizată (coaching) în domeniul finanțelor,
asistență profesională individualizată (coaching)
pe probleme economice și de management,
consiliere și coaching cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație).
42. Servicii de testare a mediului înconjurător
pentru detectarea contaminanților din apă,
servicii de proiectare tehnică de instalații pentru
alimentare cu apă, proiectare și planificare
tehnică de conducte pentru gaz, apă și apă
reziduală, consultanță tehnologică, consultanță
științifică, consultanță privind asigurarea calității,
consultanță profesională privind tehnologia,
servicii de consultanță tehnică, consultanță
în domeniul tehnic, consultanță în inteligență
artificială, consultanță profesională privind
conservarea energiei, proiectare și consultanță

în inginerie, consultanță profesională referitoare
la ergonomie, consultanță în domeniul ingineriei
civile, consultanță tehnologică în domeniul
geologiei, consultanță în domeniul proiectării
tehnologice, consultanță în domeniul cercetării
industriale, consultanță în domeniul cercetării
științifice, servicii de consultanță în domeniul
urbanismului, consultanță tehnică în materie
de proiectare, consultanță tehnică în domeniul
ingineriei mediului, consultanță în domeniul
proiectării de software, servicii de consultanță
în domeniul geologiei, consultanță tehnică în
domeniul detectării poluării, consultanță tehnică
în domeniul științei mediului, consultanță în
materie de protecție a mediului, servicii de
consultanță privind planificarea de mediu,
servicii de consultanță în materie de geofizică,
servicii de consultanță tehnică privind ingineria
marină, servicii de consultanță tehnică privind
ingineria structurală, servicii de consultanță în
materie de geotehnică, servicii de consultanță
în materie de hidrogeologie, consultanță
tehnologică în domeniul generării energiei
alternative, servicii de consultanță în domeniul
dezvoltării tehnologice, servicii de consultanță în
materie de planificare arhitecturală, servicii de
consultanță în materie de eficiență energetică,
servicii de consultanță în materie de planificare
geografică, servicii de consultanță în materie
de instrumente științifice, servicii de consultanță
în materie de protecție a mediului, servicii
de consultanță în materie de tehnologie de
control, servicii de consultanță în materie de
siguranță a mediului, servicii de consultanță
în materie de poluare a mediului, consultanță
tehnologică în domeniile producției și utilizării
de energie, consultanță în domeniul arhitecturii
și realizării planurilor pentru construcții, servicii
de consultanță privind cercetarea în domeniul
protecției mediului, servicii de consultanță
și informații despre integrarea sistemelor
informatice, consultanță cu privire la programe
de baze de date electronice, furnizare de
informații, consiliere și consultanță privind
reducerea emisiilor de carbon, consultanță
tehnică în domeniul tehnologiei de tăiere
în lucrări de drumuri, consultanță pentru
serviciile tehnologie în domeniul alimentării
cu energie și electricitate, furnizarea de
informații, consiliere și consultanță privind
compensarea emisiilor de dioxid de carbon,
cercetare științifică privind ecologia, cercetare
în domeniul ecologic, furnizare de informații
tehnologice despre inovații ecologice, studii
de mediu, evaluarea riscurilor de mediu,
teste ale mediului înconjurător, compilare
de informații despre mediu, colectare de
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informații privind mediul, studii în domeniul
protecției mediului, cercetarea în domeniul
protecției mediului, servicii de monitorizare a
mediului, cercetare în domeniul conservării
mediului, servicii de evaluare a stării mediului,
compilare de informații privind condițiile de
mediu, măsurarea condițiilor de mediu în
cadrul clădirilor, monitorizarea activităților care
influențează mediul în clădiri, servicii de
testare și inspecție referitoare la mediu, servicii
de inginerie în domeniul tehnologiei mediului
înconjurător, monitorizare de mediu a zonelor
de depozitare a deșeurilor, măsurători de
mediu în cadrul structurilor de construcții civile,
monitorizare de mediu a zonelor de tratare a
deșeurilor, sisteme aeropurtate de monitorizare
de la distanță pentru explorarea mediului,
monitorizare de evenimente care influențează
mediul din structuri de construcții civile,
monitorizarea activităților care influențează
mediul în interiorul structurilor de inginerie
civilă, servicii de testare a mediului înconjurător
pentru detectarea contaminanților din apă,
cercetare privind analiza deșeurilor, proiectare
de echipamente pentru transportul deșeurilor,
studii de proiecte tehnice, planificare de proiecte
tehnice, dezvoltare de proiecte de construcții,
studii de proiecte de inginerie, realizare de
studii de proiecte tehnice pentru proiecte de
construcții, analiza apelor, monitorizarea calității
apei, proiectare și planificare tehnică de instalații
de epurare a apei, asistență tehnică în legătură
cu măsuri de economisire a energiei, expertize
hidrografice, expertize geologice, inspecția
clădirilor (expertize), efectuarea de expertize
tehnice, servicii de expertiză tehnică, cercetare
științifică, cercetare tehnologică, cercetare
tehnică, cercetarea proceselor industriale,
cercetare în domeniul hidrologic, cercetare
științifică și industrială, cercetare în domeniul
ingineriei, servicii de cercetare tehnică, servicii
de cercetare industrială, servicii de cercetare
în domeniul construcțiilor, realizare de studii
de cercetare și de proiecte tehnice referitoare
la utilizarea energiei naturale, furnizare de
informații despre studii de cercetare și de
proiecte tehnice referitoare la utilizarea energiei
naturale, proiectare și dezvoltare de software
pentru controlul, reglarea și monitorizarea
sistemelor de energie solară, proiectare și
planificare tehnică de conducte pentru gaz, apă
și apă reziduală, studii de proiecte tehnice în
domeniul compensării emisiilor de dioxid de
carbon, proiectare și dezvoltare de sisteme
pentru generarea de energie regenerabilă,
proiectare și dezvoltare de rețele de distribuire
a energiei, proiectare și dezvoltare de

software pentru gestiunea energiei, proiectare și
planificare tehnică de uzine electrice, proiectare
de sisteme informaționale în domeniul finanțelor.
44. Consultanță referitoare la plantarea
copacilor, consultanță referitoare la cultivarea
plantelor, consultanță profesională în materie
de sănătate, servicii de consultanță în sectorul
agricol, consultanță în domeniul agriculturii,
horticulturii și silviculturii, servicii de consultanță
cu privire la culturile din horticultură, servicii
agricole cu privire la conservarea mediului,
restaurare de habitate forestiere.

───────

(210) M 2021 07028 (111)183266
(151) 29/09/2021
(732) ENG GREEN SRL, STR. HOREA,

NR. 3, CAMERA 106, ET. 1,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

ENG GREEN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
05.03.11

clase:
35. Consultanță (contabilitate) fiscală,
consultanță fiscală (contabilitate), consultanță
privind marketingul, consultanță în management,
consultanță în afaceri, consultanță privind
managementul afacerilor, consultanță privind
achizițiile comerciale, consultanță în domeniul
auditului, consultanță privind managementul
comercial, consultanță privind managementul
marketingului, consultanță pentru conducerea
afacerilor, consultanță în managementul
afacerilor, consultanță în planificarea afacerilor,
consultanță pentru management corporativ,
consultanță în organizarea firmelor, consultanță

(591) Culori revendicate: verde, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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în organizarea întreprinderilor, consultanță
profesională în afaceri, consultanță privind
plasarea personalului, consultanță privind
planificarea carierei, servicii de consultanță
în afaceri, consultanță în afaceri pentru
firme, consultanță privind planificarea în
afaceri, consultanță profesională privind
managementul afacerilor, consultanță în materie
de management, consultanță în materie de
angajări, consultanță în materie de afaceri,
consultanță privind managementul riscului
(afaceri), consultanță pentru dezvoltarea imaginii
corporative, consultanță în domeniul cercetării
pieței, consultanță privind cercetarea în afaceri,
consultanță privind gestiunea documentelor
de afaceri, consultanță în afaceri privind
marketingul strategic, servicii de consultanță
privind planificarea afacerilor, servicii de
consultanță privind structura firmelor, servicii
de consultanță privind studiul de piață,
servicii de consultanță comercială în sectorul
agricol, managementul întreprinderilor, inclusiv
consultanță privind aspectele demografice,
servicii de consultanță (comercială) privind
exploatarea invențiilor, consultanță în materie
de rapoarte de piață, servicii de consultanță
în domeniul segmentărilor de piață, consultanță
în domeniul managementului industrial inclusiv
analize cost-beneficiu, servicii de consultanță
referitoare la achiziții de bunuri și servicii,
servicii de asistență și consultanță în
domeniul managementului companiilor din
sectorul energetic, servicii publicitare pentru
sensibilizarea publicului la probleme de mediu,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele și
inițiativele de mediu, analiză a prețului de cost
pentru depozitarea, eliminarea, manipularea și
reciclarea deșeurilor, managementul proiectelor
de afaceri, consultanță în domeniul afacerilor
privind finanțarea dezvoltării, promovarea
vânzărilor, promovarea comercială, servicii de
promovare, promovarea afacerii (publicitate),
promovare de evenimente speciale, promovare
de târguri în scop comercial, promovare
de servicii financiare și de asigurări, în
numele terților, managementul activităților
comerciale, managementul întreprinderii (pentru
terți), managementul și administrarea afacerilor,
management în procesele de afaceri,
consultanță în managementul și organizarea
afacerilor, managementul proiectelor de afaceri
(pentru terți), managementul și consultanța în
procesele de afaceri, cercetare în domeniul
afacerilor, analiză și cercetare de piață,
redactare de studii pentru proiecte de afaceri,
elaborare de rapoarte pentru proiecte de afaceri.

36. Consultanță privind investițiile, consultanță
financiară corporatistă, consultanță financiară
și consultanță în domeniul asigurărilor,
consultanță fiscală (nu contabilitate), servicii
de consultanță financiară, consultanță privind
finanțele întreprinderilor, consultanță privind
investițiile rezidențiale, analiză și consultanță
financiară, consultanță privind finanțarea
proiectelor energetice, consultanță financiară
în sectorul energetic, consultanță în materie
de investiții, servicii de consultanță privind
investițiile, consultanță financiară privind
fondurile fiduciare, consultanță și informații
privind asigurările, servicii computerizate de
consultanță financiară, consultanță privind
fondurile de investiții, consultanță privind
managementul riscului (financiară), consultanță
referitoare la investițiile de capital, servicii
de consultanță privind investițiile financiare,
servicii de consultanță privind finanțele
corporațiilor, servicii de consultanță privind
fondurile mutuale, servicii de consiliere și
consultanță financiară, consultanță financiară
în domeniul managementului riscului, servicii
actuariale consultative și de consultanță,
servicii de consultanță privind investițiile în
produse, servicii de consultanță financiară și
de investiții, furnizare de informații, consultanță
și consiliere în domeniul evaluărilor financiare,
furnizare de subvenții pentru proiect pentru
proiecte de sensibilizare în materie de
mediu și sănătate, furnizare de informaţii
financiare cu privire la industria financiară
implicată în investiţii care au ca scop
mediul înconjurător, finanțare de proiecte,
finanțarea proiectelor de dezvoltare, avansare
de fonduri, transferuri de fonduri, investirea
fondurilor, colectare de fonduri, gestiunea
fondurilor financiare, gestiunea fondurilor
întreprinderilor, coordonarea strângerilor de
fonduri, monitorizarea fondurilor de investiții,
managementul financiar al fondurilor,
administrarea fondurilor de investiții, investiții
de fonduri pentru terți, servicii de administrare
de fonduri, investiții de fonduri de capital,
acordare de fonduri pentru universități, servicii
de finanțare pentru garantarea fondurilor,
acordare de fonduri pentru instituții de cercetare,
acordare de fonduri pentru organizații non-profit,
finanțare comercială, împrumuturi (finanțare),
finanțarea companiilor, finanțarea achizițiilor,
finanțarea investițiilor, acordarea finanțării,
servicii de finanțare, finanțare de garanții,
finanțarea activităților industriale, finanțare
de credite comunitare, servicii de finanțare
comercială, finanțare de credite punte, servicii
de finanțare industrială, finanțare pentru
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mici întreprinzători, finanțarea capitalului de
risc, intermediere pentru acordarea finanțării,
servicii de finanțare pentru echipament,
acordare de finanțare pentru leasing, acordare
de finanțare pentru societăți, acordare de
finanțare pentru întreprinderi, facilitare și
intermediere pentru finanțare, managementul
portofoliului, management financiar pentru
afaceri, management financiar al companiilor,
servicii de management de investiții financiare,
servicii de expertize fiscale, expertize și evaluări
fiscale, servicii de cercetare financiară, servicii
de cercetare privind investițiile, servicii de
analiză și cercetare financiară.
41. Consultanță în materie de formare,
organizarea de cursuri pentru dezvoltarea
abilităților de consultanță, servicii de consultanță
referitoare la elaborarea de cursuri de formare,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de concerte, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de conferințe, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de congrese,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de simpozioane, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de colocvii, instrucțiuni acvatice
orientate către ecologie, furnizare de servicii
educaționale referitoare la subiecte de
ecologie, servicii educaționale legate de
conservarea mediului, educație și instruire
privind conservarea naturii și mediul, servicii
educative pentru adulți referitoare la probleme
de mediu, cursuri de pregătire în domeniul
managementului, furnizare de cursuri de
instruire cu privire la managementul în afaceri,
elaborarea de materiale didactice distribuite
la prelegerile în domeniul managementului,
servicii educaționale și de instruire cu
privire la managementul afacerilor, formare
complementară (instruire), formare continuă
(instruire), furnizare de formare, formare în
vânzări (instruire), cursuri de formare (instruire),
formare în afaceri (instruire), formare practică
(demonstrație), coaching (instruire) personal,
formarea personalului financiar, formare în
domeniul publicității, servicii de formare
profesională, furnizare de formare profesională,
formare în domeniul managementului, cursuri
de formare avansată, formare în domeniul
relațiilor publice, servicii de formare de personal,
furnizare de cursuri de formare, formare în
domeniul tehnologiei comunicațiilor, organizare
de cursuri de formare, organizare de sesiuni

de formare, servicii de instruire și formare,
servicii de formare în management, consultanță
în materie de formare, formare în domeniul
aptitudinilor profesionale, coordonare de cursuri
de formare profesională, furnizare de cursuri de
formare profesională, furnizare de cursuri de
formare continuă, furnizare de seminare online
de formare, servicii ale unei academii de formare
educative, furnizarea de facilităţi pentru formarea
profesională (instruire), servicii de formare în
domeniul utilizării calculatoarelor, organizare
și coordonare de seminare de formare,
servicii de consultanță cu privire la formarea
angajaților, furnizare de informații despre
formarea (instruirea) continuă pe internet,
consultanță legată de formarea în materie de
competențe profesionale, servicii de formare
în domeniul utilizării software-lui de calculator,
servicii de formare cu privire la instalarea
sistemelor de testare controlate de calculator,
servicii de formare cu privire la întreținerea
sistemelor de testare controlate de calculator,
furnizare de formare prestată într-o rețea globală
de calculatoare, servicii de consultanță în
domeniul editorial, cursuri pentru dezvoltarea
abilităților de consultanță, servicii de consultanță
privind publicarea revistelor, consultanță în
domeniul formării și perfecționării, servicii de
consultanță în domeniul educației, cursuri de
instruire în elaborarea bazelor de date, servicii
educative online prin baze de date informatice,
internet sau extranet nedescărcabile, servicii
de bibliotecă furnizate prin intermediul unei
baze de date computerizate, publicare de
materiale care pot fi accesate prin intermediul
bazelor de date sau prin internet, organizarea
de conferințe anuale în domeniul achizițiilor,
servicii de divertisment sub formă de programe
de televiziune webcam, furnizare de informații
despre antrenamentul fizic pe un site web online,
furnizare de informații despre exerciții fizice pe
un site web online, furnizare de informații despre
educație fizică pe un site web online, asistență
profesională individualizată (coaching), coaching
pentru viață (instruire), servicii educaționale
de tip coaching, asistență profesională
individualizată (coaching) în domeniul finanțelor,
asistență profesională individualizată (coaching)
pe probleme economice și de management,
consiliere și coaching cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație).
42. Consultanță tehnologică, consultanță
științifică, consultanță privind asigurarea calității,
consultanță profesională privind tehnologia,
servicii de consultanță tehnică, consultanță
în domeniul tehnic, consultanță privind
studiile geologice, consultanță în inteligență
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artificială, consultanță profesională privind
conservarea energiei, proiectare și consultanță
în inginerie, servicii de consultanță privind
mediul, consultanță în domeniul igienei
alimentare, consultanță profesională referitoare
la ergonomie, consultanță în domeniul ingineriei
civile, consultanță tehnologică în domeniul
geologiei, consultanță în domeniul proiectării
tehnologice, consultanță în domeniul cercetării
industriale, consultanță în domeniul cercetării
științifice, servicii de consultanță în domeniul
urbanismului, consultanță tehnică în materie
de proiectare, consultanță tehnică în domeniul
ingineriei mediului, consultanță în domeniul
proiectării de software, servicii de consultanță
în domeniul geologiei, consultanță tehnică în
domeniul detectării poluării, consultanță tehnică
în domeniul științei mediului, consultanță în
materie de protecție a mediului, servicii de
consultanță privind planificarea de mediu,
servicii de consultanță în materie de geofizică,
servicii de consultanță tehnică privind ingineria
marină, servicii de consultanță tehnică privind
ingineria structurală, servicii de consultanță în
materie de geotehnică, servicii de consultanță
în materie de hidrogeologie, consultanță
tehnologică în domeniul generării energiei
alternative, servicii de consultanță în domeniul
dezvoltării tehnologice, servicii de consultanță în
materie de planificare arhitecturală, servicii de
consultanță în materie de eficiență energetică,
servicii de consultanță în materie de planificare
geografică, servicii de consultanță în materie
de instrumente științifice, servicii de consultanță
în materie de protecție a mediului, servicii
de consultanță în materie de tehnologie de
control, servicii de consultanță în materie de
siguranță a mediului, servicii de consultanță
în materie de poluare a mediului, consultanță
tehnologică în domeniile producției și utilizării
de energie, consultanță în domeniul arhitecturii
și realizării planurilor pentru construcții, servicii
de consultanță privind cercetarea în domeniul
protecției mediului, servicii de consultanță
și informații despre integrarea sistemelor
informatice, consultanță cu privire la programe
de baze de date electronice, furnizare de
informații, consiliere și consultanță privind
reducerea emisiilor de carbon, consultanță
tehnică în domeniul tehnologiei de tăiere
în lucrări de drumuri, consultanță pentru
serviciile tehnologie în domeniul alimentării
cu energie și electricitate, furnizarea de
informații, consiliere și consultanță privind
compensarea emisiilor de dioxid de carbon,
cercetare științifică privind ecologia, cercetare
în domeniul ecologic, furnizare de informații

tehnologice despre inovații ecologice, studii
de mediu, evaluarea riscurilor de mediu,
teste ale mediului înconjurător, compilare
de informații despre mediu, colectare de
informații privind mediul, studii în domeniul
protecției mediului, cercetarea în domeniul
protecției mediului, servicii de monitorizare a
mediului, cercetare în domeniul conservării
mediului, servicii de evaluare a stării mediului,
compilare de informații privind condițiile de
mediu, măsurarea condițiilor de mediu în
cadrul clădirilor, monitorizarea activităților care
influențează mediul în clădiri, servicii de
testare și inspecție referitoare la mediu, servicii
de inginerie în domeniul tehnologiei mediului
înconjurător, monitorizare de mediu a zonelor
de depozitare a deșeurilor, măsurători de
mediu în cadrul structurilor de construcții civile,
monitorizare de mediu a zonelor de tratare a
deșeurilor, sisteme aeropurtate de monitorizare
de la distanță pentru explorarea mediului,
monitorizare de evenimente care influențează
mediul din structuri de construcții civile,
monitorizarea activităților care influențează
mediul în interiorul structurilor de inginerie
civilă, servicii de testare a mediului înconjurător
pentru detectarea contaminanților din apă,
cercetare privind analiza deșeurilor, proiectare
de echipamente pentru transportul deșeurilor,
studii de proiecte tehnice, planificare de proiecte
tehnice, dezvoltare de proiecte de construcții,
studii de proiecte de inginerie, realizare de
studii de proiecte tehnice pentru proiecte de
construcții, analiza apelor, monitorizarea calității
apei, proiectare și planificare tehnică de instalații
de epurare a apei, asistență tehnică în legătură
cu măsuri de economisire a energiei, expertize
hidrografice, expertize geologice, inspecția
clădirilor (expertize), efectuarea de expertize
tehnice, servicii de expertiză tehnică, cercetare
științifică, cercetare tehnologică, cercetare
tehnică, cercetarea proceselor industriale,
cercetare în domeniul hidrologic, cercetare
științifică și industrială, cercetare în domeniul
ingineriei, servicii de cercetare tehnică, servicii
de cercetare industrială, servicii de cercetare
în domeniul construcțiilor, realizare de studii
de cercetare și de proiecte tehnice referitoare
la utilizarea energiei naturale, furnizare de
informații despre studii de cercetare și de
proiecte tehnice referitoare la utilizarea energiei
naturale, proiectare și dezvoltare de software
pentru controlul, reglarea și monitorizarea
sistemelor de energie solară, proiectare și
planificare tehnică de conducte pentru gaz, apă
și apă reziduală, studii de proiecte tehnice în
domeniul compensării emisiilor de dioxid de
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carbon, proiectare și dezvoltare de sisteme
pentru generarea de energie regenerabilă,
proiectare și dezvoltare de rețele de distribuire
a energiei, proiectare și dezvoltare de
software pentru gestiunea energiei, proiectare și
planificare tehnică de uzine electrice, proiectare
de sisteme informaționale în domeniul finanțelor.

───────

(210) M 2021 07066 (111)183404
(151) 01/10/2021
(732) SC APIS DONAU SRL, SOS.

VITAN-BARZESTI NR. 7D,
SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

apis donau
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform

adresei înregistrată cu nr. OSIM 1004069,
din data 10.02.2022, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: donau

(531) Clasificare Viena: 03.07.17; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.01

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

30. Produse apicole respectiv: miere, polen,
propolis, faguri de albine.
31. Albine, vii, matci de albine, vii.
35. Managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
regruparea în beneficiul terţilor a albinelor si
a matcilor de albine si a produselor apicole,
din producţie proprie (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate prin magazine fizice sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web

42. Cercetare biologica si genetica in domeniul
cresterii matcilor de albine.
44. Servicii apicole, gestionarea nucleelor de
imperechere naturala a albinelor, inseminari
artificiale la albine, inchirierea de stupi de albine.

───────

(210) M 2021 07068 (111)183423
(151) 30/09/2021
(732) OCTAVIAN-CLAUDIU RADU, SOS.

GHEORGHE IONESCU SISESTI,
NR. 381, SECTOR 1, BUCURESTI,
013822, ROMANIA

(540)

Selectia Radu Octavian

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2021 07088 (111)183428
(151) 01/10/2021
(732) MATRIX TRADING SRL, STR.

BALTIŢA NR. 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Magic Kids Bring the
magic in your child's life

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.05.06;
02.05.23; 29.01.15

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

28. Jucării, jocuri şi articole de joacă.
───────

(210) M 2021 07092 (111)183425
(151) 01/10/2021
(732) SC SANGIDAVA SRL, STR.

CONSTANTIN NOICA NR.1, AP.12,
JUDEȚ BIHOR, ORADEA, 410490,
BIHOR, ROMANIA

(540)

montech
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
4. Ceara pentru schiuri.
20. Rafturi de depozitare a echipamentului
sportiv si de schi (mobilier).

───────

(210) M 2021 07111 (111)183311
(151) 03/10/2021
(732) RFAN LIGHTING SRL, STRADA

ZORILOR 84-86 SAT FUNDENI,
JUDEŢ ILFOV, DOBROIESTI,
500113, ILFOV, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR.
L.PATRASCANU 2, JUDEŢ BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

RFAN
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
servicii de agenţii de import, servicii de
gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, furnizare de servicii de informare
și consiliere în domeniul comerțului electronic,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu
comerțul electronic, publicitate on-line într-
o rețea informatizată, furnizare de informații
on-line, de afaceri și comerciale, difuzare
de materiale publicitare pentru terți, printr-
o rețea de comunicații on-line pe internet,
servicii de comenzi online, servicii de publicitate
și marketing online, furnizarea unui ghid
de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe
internet, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online
cu funcție de căutare, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii
de publicitate pentru alte persoane, servicii de
publicitate furnizate prin internet, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
de intermediere comercială, publicitate directă
prin poștă, negocierea contractelor de afaceri
pentru terți, servicii de achiziție pentru terți
(achizitionarea de bunuri și servicii pentru
alte afaceri), publicare de texte publicitare,
promovarea vanzarilor pentru terți, lipirea
de afișe publicitare, asistență comercială

(591) Culori revendicate: verde,
albastru ]nchis, albastru deschis, roz,
galben, rosu, negru
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în managementul afacerilor, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, dezvoltare
de strategii și concepte de marketing, distribuire
de materiale publicitare, publicitate radio și
de televiziune, negociere și încheiere de
tranzacții comerciale pentru terți, organizare de
târguri comerciale, creare de texte publicitare,
organizare de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de publicitate exterioară,
optimizarea motoarelor de căutare pentru
promovarea vânzărilor, publicitate de tip pay-per-
click (ppc).
42. Programare pentru calculatoare,
programare de software de operare pentru
rețele de calculatoare și servere, proiectare
de site-uri web, proiectare și întreținere de
site-uri web pentru terți, consultanță privind
crearea și proiectarea de site-uri web pentru
comerț electronic, consultanță privind crearea
și proiectarea de site-uri web, consultanță cu
privire la securitatea datelor, servicii de criptare
de date, stocarea electronică a datelor, servicii
de design grafic, servicii de artă grafică și design,
găzduirea site-urilor informatice, consultanță în
domeniul informaticii, consultanță în domeniul
tehnologiei informației, furnizarea de informații
despre proiectarea și dezvoltarea de software,
de sisteme și de rețele de calculatoare,
furnizare de informații în legătură cu tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul
unui site, consultanță cu privire la securitatea
pe internet, întreținere și modernizare de
software de calculator, servicii de autentificare a
utilizatorilor folosind tehnologia pentru tranzacții
de comerț electronic, furnizare de servicii de
autentificare a utilizatorilor printr-o tehnologie de
deschidere a unei sesiuni unice pentru aplicații
software online, platformă ca serviciu (paas) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video și
mesaje, servicii de design de cărți de vizită,
platforme pentru design grafic sub formă de
software ca serviciu (saas), servicii de design
grafic pentru calculator, cercetarea și dezvoltare
de produse noi, cercetarea și dezvoltarea pentru
terți, proiectare de software, proiectare de
hardware.

───────

(210) M 2021 07161 (111)182872
(151) 05/10/2021
(732) RILLIUS HOLDING LIMITED,

STR. CHRISTODOULOU
CHATZIPAVLOU NR. 199, ETAJ 4,
AP. 4E, LIMASSOL, 3036, CIPRU

(740) ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIATII I.P.
S.R.L., STR. NICOLAE TITULESCU
NR. 4-8, ETAJ 8, BIROUL 1,
CLĂDIREA AMERICA HOUSE,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PARIMATCH
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Indexare web pentru scopuri comerciale
sau publicitare, managementul afacerilor cu
privire la artiști, managementul afacerilor cu
privire la sportivi, organizarea de expoziții
în scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de intermediere a afacerilor cu privire la
potrivirea potențialilor investitori privați cu
antreprenori care au nevoie de finanțare,
servicii specializate privind eficiența afacerilor,
servicii de externalizare (asistență de afaceri),
căutarea de sponsorizări, publicitate, publicitate
cu plata per click, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, răspândirea materialelor
publicitare , sistematizarea informațiilor în baze
de date computerizate, promovarea vânzărilor
pentru terți, promovarea bunurilor și serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, consultanță profesională în afaceri.
41. Servicii oferite de academii (educație),
organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea unor forumuri
educaționale în persoană, organizarea și
susținerea de seminarii, tehnoredactare
computerizată electronică, furnizarea de
recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea de informații în domeniul
educației, furnizarea de informații în domeniul
divertismentului, furnizarea de informații cu
privire la activitățile recreaționale, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
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furnizarea clasamentelor folosite în scopuri de
publicitate sau culturale, furnizarea de facilități
sportive, furnizarea de facilități pentru cazinouri
(jocuri de noroc), rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de jocuri furnizate online
de la o rețea computerizată, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
de expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
organizarea de loterii, organizarea de competiții
sportive, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, servicii de club (divertisment
sau educație), servicii ale cluburilor de sănătate
(antrenamente de sănătate și fitness), servicii
de cluburi de noapte (divertisment), servicii
de parcuri de amuzament, servicii de tabere
sportive, servicii de jocuri de noroc, efectuarea
antrenamentelor de fitness, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, publicarea
cărților, publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, servicii de divertisment, producția
de spectacole, educație fizică.

───────

(210) M 2021 07162 (111)182873
(151) 05/10/2021
(732) RILLIUS HOLDING LIMITED,

STR. CHRISTODOULOU
CHATZIPAVLOU NR. 199, ETAJ 4,
AP. 4E, LIMASSOL, 3036, CIPRU

(740) ȚUCA ZBÂRCEA & ASOCIATII I.P.
S.R.L., STR. NICOLAE TITULESCU
NR. 4-8, ETAJ 8, BIROUL 1,
CLĂDIREA AMERICA HOUSE,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

P M

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.01;
29.01.12

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

35. Indexare web pentru scopuri comerciale
sau publicitare, managementul afacerilor cu
privire la artiști, managementul afacerilor cu
privire la sportivi, organizarea de expoziții
în scopuri comerciale sau publicitare, servicii
de intermediere a afacerilor cu privire la
potrivirea potențialilor investitori privați cu
antreprenori care au nevoie de finanțare,
servicii specializate privind eficiența afacerilor,
servicii de externalizare (asistență de afaceri),
căutarea de sponsorizări, publicitate, publicitate
cu plata per click, publicitate online pe o
rețea de calculatoare, răspândirea materialelor
publicitare , sistematizarea informațiilor în baze
de date computerizate, promovarea vânzărilor
pentru terți, promovarea bunurilor și serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
negocierea și încheierea de tranzacții comerciale
pentru terți, consultanță profesională în afaceri.
41. Servicii oferite de academii (educație),
organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea unor forumuri
educaționale în persoană, organizarea și
susținerea de seminarii, tehnoredactare
computerizată electronică, furnizarea de
recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea de informații în domeniul
educației, furnizarea de informații în domeniul
divertismentului, furnizarea de informații cu
privire la activitățile recreaționale, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
furnizarea clasamentelor folosite în scopuri de
publicitate sau culturale, furnizarea de facilități
sportive, furnizarea de facilități pentru cazinouri
(jocuri de noroc), rezervarea locurilor pentru
spectacole, servicii de jocuri furnizate online
de la o rețea computerizată, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
de expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
organizarea de loterii, organizarea de competiții
sportive, furnizarea serviciilor de amuzament
de tip arcade, servicii de club (divertisment
sau educație), servicii ale cluburilor de sănătate
(antrenamente de sănătate și fitness), servicii
de cluburi de noapte (divertisment), servicii
de parcuri de amuzament, servicii de tabere

(591) Culori revendicate: negru (Pantone
blackC), galben (Pantone 809C)



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

645

sportive, servicii de jocuri de noroc, efectuarea
antrenamentelor de fitness, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, publicarea
cărților, publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, servicii de divertisment, producția
de spectacole, educație fizică.

───────

(210) M 2021 07177 (111)183293
(151) 05/10/2021
(732) DOSEANU IMOBILIARE SRL,

STR. TRANSILVANIEI, NR. 12, BL.
U3, SCARA B, AP. 16, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

DOSEANU IMOBILIARE

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 07.01.08; 07.01.24

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

36. Servicii imobiliare, servicii oferite de agenții
imobiliare.

───────

(210) M 2021 07247 (111)183201
(151) 03/05/2019
(732) HUNGERIT Zrt., ATTILA ÚT 2.

H-6600, SZENTES, UNGARIA
(740) DELIA BELCIU CABINET DE

PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. ARDELENI, NR.1, BL.39A, SC.1,
ET. 5, AP. 21, CAMERA 2, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

VALDOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne de pasăre de curte și carne de porc
refrigerate și congelate rapid, pasăre întreagă
de curte refrigerată sau congelată rapid cu sau
fără măruntaie și produse din carne de pasăre
de curte tăiate, carne de pasăre de curte sau
carne de porc murată și/sau condimentată și/
sau marinată, tratată termic sau netratată termic,
prăjită, gătită, refrigerată sau congelată rapid,
carne de pasăre de curte sau carne de porc
refrigerată sau congelată rapid, acoperită cu un
înveliș ce conține condimente, aditivi pe bază
de cereale și o combinație a acestora, carne
de pasăre sau came de porc tratată termic
sau netratată termic, prăjită, gătită, refrigerată
sau congelată rapid, acoperită și/sau umplută
cu condimente și alte substanțe de origine
vegetală și/sau animală, mâncăruri preparate
conținând sau pe bază de carne de pasăre de
curte sau carne de porc, preparate alimentare
conținând sau pe bază de carne de pasăre de
curte sau carne de porc, produse din carne de
pasăre de curte sau carne de porc refrigerate,
congelate rapid, pane sau nepane, umplute sau
neumplute, pregătite sau gata de gătit, produse
procesate preparate din sau care conțin carne
de pasăre de curte sau carne de porc, produse
tip cârnați roșii precum parizer, cârnat vienez
(Vienna sausage), cârnați saveloy (saveloys) și
cârnați Frankfurter, pe bază de carne de pasăre
de curte sau carne de porc, mezeluri, șuncă,
ficat, pastă de ficat, cârnați semiuscați și uscați,
salamuri și produse din maț natural și artificial,
conținând carne de pasăre de curte sau carne
de porc, produse din carne de pasăre de curte
și de porc, sterilizate, produse din carne de
pasăre de curte și de porc, liofilizate, extracte din
carne, carne în aspic, carne conservată, supe,
supă tip bouillon (bouillon), concentrate de supă
tip bouillon (bouillon concentrates), preparate

(591) Culori revendicate: negru (Pantone
Black 6 2X), auriu (Panone 155 C,
Pantone 156 C)
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pentru supa tip bouillon, bacon, burtă, carne
sărată, măduvă de animale de uz alimentar,
păsări de curte, nu vii, preparate făcute din
preparate de grăsimi de carne de pasăre de curte
și carne de porc și amestecuri, carne de pasăre
de curte, carne de porc, cu sau fără condimente,
în ulei vegetal, în special ulei de floarea soarelui
și ulei de măsline, produse din carne de pasăre
de curte, de porc, tratate termic sau netratate
termic, în recipiente, conservate, tăiate cubulețe
sau întregi, ouă.
30. Sandvişuri.

───────

(210) M 2021 07256 (111)183286
(151) 08/10/2021
(732) MARIAN STOICA, ST.

N.BALCESCU, NR.15, BL. 12,
SC. A, AP. 7, JUDETUL VALCEA,
RAMNICUL VALCEA, 240159,
VALCEA, ROMANIA

(540)

protoforge
În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 84/1998,

republicată, conform adresei cu nr. OSIM
1006583/04.03.2022 , solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii "protoforge"

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente

pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.

───────

(210) M 2021 07260 (111)183171
(151) 08/10/2021
(732) RALUCA-ELENA TOMA, INT.

ÎNVINGĂTORILOR, NR. 27B, ET.
2, AP. 8, SECTOR 3, 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)

KIMÍSTA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.03; 26.04.18
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, produse cosmetice naturale, uleiuri
naturale de uz cosmetic, creme cosmetice,
creme parfumate, creme exfoliante, creme
anticelulitice, creme antirid, creme hidratante,
creme pentru corp, creme pentru față, creme
anti-îmbătrânire, creme de piele nemedicinale,
creme și loțiuni cosmetice, creme, loțiuni
și geluri hidratante, creme dermatologice
(altele decât cele medicinale), serumuri de
înfrumusețare, seruri de uz cosmetic, seruri
nemedicamentoase pentru piele, ser de față
de uz cosmetic, ser anti-îmbătrânire, ser
antiîmbătrânire de uz cosmetic, produse
cosmetice hidratante, produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice), creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), pudre compacte (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice pentru duș, produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), creme
pentru corp (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
cosmetice pentru spălarea feței, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, uleiuri
pentru corp (produse cosmetice), loțiuni pentru
ten (produse cosmetice), creme pentru față
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
uz personal, produse cosmetice sub formă
de uleiuri, creme pentru îngrijirea pielii
(produse cosmetice), loțiuni de corp hidratante
(produse cosmetice), produse cosmetice sub
formă de creme, produse cosmetice sub
formă de loțiuni, produse cosmetice sub
formă de pudră, produse cosmetice folosite
la tratarea ridurilor, produse cosmetice sub
formă de geluri, ser pentru îngrijirea părului,
ser calmant pentru piele, șervețele umede
pentru uz igienic și cosmetic, cremă pentru
ochi, parfumuri, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri solide, parfumuri pentru
corp, produse cosmetice, produse cosmetice
organice, produse hidratante pentru ten (prouse
cosmetice), produse cosmetice pentru păr,
produse pentru bronzare (cosmetice), produse
de protecție solară (cosmetice), produse pentru
curățarea feței (cosmetice), creme pentru corp
(produse cosmetice), produse exfoliante pentru
ten (cosmetice), produse cosmetice de protecție
a buzelor, produse cosmetice sub formă de lapte,
produse cosmetice de aplicare pe buze, loțiuni

hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de pudră, creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice pentru ameliorarea calității
pielii, ulei pentru păr, balsamuri de păr, gel
pentru păr, ceară pentru păr, decoloranți pentru
păr, vopsele pentru păr, luciu de păr, creme de
păr, balsamuri pentru păr, fixative pentru păr,
spumă pentru păr, măști pentru păr, tratamente
pentru păr, ser de păr, loțiuni colorante
pentru păr, șampoane de păr nemedicinale,
tratamente permanente pentru păr, loțiuni tonice
pentru păr, produse nutritive pentru păr, loțiuni
cosmetice de păr, produse lichide pentru
păr, balsamuri solide pentru păr, șampoane
pentru părul uman, substanțe pentru oxigenarea
părului, produse pentru decolorarea părului,
preparate pentru neutralizarea părului, uleiuri
pentru îngrijirea părului, geluri pentru aranjarea
părului, preparate pentru nuanțarea părului,
preparate pentru îndreptarea părului, balsamuri
pentru hidratarea părului, produse pentru
hidratarea părului, preparate pentru ondularea
părului, produse de nuanțarea părului, preparate
pentru vopsirea părului, creme pentru îngrijirea
părului, preparate pentru înfrumusețarea părului,
preparate și tratamente pentru păr, loțiuni de
protecție pentru păr, preparate pentru îngrijirea
părului, nu de uz medical, tratamente de
menținere a părului de uz cosmetic.

───────

(210) M 2021 07268 (111)183199
(151) 11/10/2021
(732) GLOBAL EYE INVESTMENTS

S.R.L., STR. TIPOGRAFILOR NR.
29, PARTER, CAMERA 5, SECTOR
1, BUCUREȘTI, 013714, ROMANIA

(540)

KIDZ SPORT

(531) Clasificare Viena: 26.04.01; 27.05.01;
29.01.15

(591) Culori revendicate: portocaliu, roz
deschis, verde închis, verde deschis,
mov, albastru, roz închis, galben
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de vânzare cu amănuntul, prin
magazine, prin cataloage de vânzare, prin
corespondentă, prin mijloace electronice în
mediul online, prin intermediului siteurilor web,
servicii de vânzare cu ridicata, în mediul
online şi offline, de articole sportive de
îmbrăcăminte, încălţăminte şi pentru acoperirea
capului, îmbrăcăminte şi încălţăminte din imitaţie
de piele, îmbrăcăminte şi încălţăminte din
piele, accesorii pentru toate produsele anterior
menţionate, pentru bebeluşi şi copii, în special:
bluze, hanorace, tricouri, bluze, topuri, jachete,
jersee, rochii, paltoane, pantaloni, pantaloni
sport, şorturi, treninguri, compleuri, slipuri de
baie, costume de baie, halate, căşti de
baie, articole de îmbrăcăminte cu protecţie
solară, lenjerie de corp, curele (îmbrăcăminte),
berete, şepci, căciuli, apărători pentru urechi,
fulare, bandane, pălării, bentiţe (îmbrăcăminte),
mănuşi, şosete, măşti, protecţii de călcâi pentru
încălţăminte, jambiere, pantofi sport, cizme,
ghete, sandale, slapi, pantofi pentru plajă,
genţi, rucsacuri, articole şi echipamente sportive
pentru copii, servicii de publicitate pentru
promovarea produselor mai sus menţionate
pentru copii, prezentarea produselor, în medii
de comunicare, pentru servicii de comerţ, prin
intermediul magazinelor, magazinelor online,
publicitate oniine pe o reţea de calculatoare,
publicitate exterioară, servicii de informaţii şi
consiliere comercială pentru consumatori în
alegerea produselor, organizarea de expoziţii
şi târguri comerciale în scopuri comerciale
şi de promovare a vânzării produselor,
marketing promoţional, studii de marketing în
domeniul produselor mai sus menţionate pentru
copii, managementul şi administrarea afacerilor,
servicii de agenţii de import şi export, servicii de
intermediere comercială, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare.

───────

(210) M 2021 07318 (111)182865
(151) 12/10/2021
(732) ANDREI-DANIEL CRISTEA,

DRUMULM. PĂDUREA NEAGRĂ
NR. 60A, BL.BL05, SC.A, ETJ
1,AP.4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
014044, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL LTJ
TRADEMARK, STR. COL. CORNELIU
POPEIA, NR. 36, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ROMANIAN LEGAL AWARDS
În conformitate cu prevederile art. 22 din Legea nr.
84/1998, republicată, conform adresei înregistrată

cu nr. OSIM 1004345, din data 14.02.2022
solicitantul nu revendică un drept exclusiv

asupra denumirii: ROMANIAN LEGAL AWARDS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.11.01

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

41. Servicii de cluburi (divertisment sau
educație), organizarea și conducerea de
conferințe și seminarii, organizarea și
conducerea de congrese, servicii de
divertisment, organizarea și coordonarea de
forumuri educaționale personale, organizarea de
competiții, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole culturale, planificarea de petreceri
(divertisment), organizare de competiții și
ceremonii de decernare de premii.

───────

(591) Culori revendicate: galben (Pantone 
116C), maro (Pantone 139 C), negru
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(210) M 2021 07433 (111)183461
(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.

───────

(210) M 2021 07434 (111)183203
(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

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,

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate: albastru, mov, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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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 07446 (111)183181
(151) 02/11/2021
(732) BRAIN EDUCATION SRL, STR.

ANDREI MURESANU NR. 29,
JUDEȚ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400071, CLUJ, ROMANIA

(540)

TRANSILVANIA
RECOVERY CENTRE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
05.01.16

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(Pantone light blue), albastru închis
(Pantone dark blue)

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

44. Servicii medicale, servicii de clinică
medicală, servicii de terapie, de exemplu,
fizioterapie şi logopedie, servicii de casă de
convalescenţă şi servicii de sanatorii, sfaturi
privind nutriţia şi dieta, servicii de centru de
sănătate, servicii de analiză medicală în scopul
diagnosticării şi
tratamentului furnizate de laboratoare medicale,
precum examinările cu raze x şi prelevarea de
probe de sânge.

───────

(210) M 2021 07471 (111)183245
(151) 15/10/2021
(732) ETNO FOLCLOR MEDIA SRL,

ȘOS. DUDEȘTI-PANTELIMON
NR.1-3, ETAJ 1, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ETNO SI PRIETENII
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate.
38. Transmisie de emisiuni televizate, servicii
de difuzare prin cablu și satelit, difuzare
de programe de televiziune retransmise prin
intermediul sateliților spațiali., difuzare prin
satelit și cablu, difuzare de emisiuni televizate.
41. Divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate, planificarea emisiunilor de radio
(programare), producția de emisiuni radiofonice,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de emisiuni de televiziune de divertisment,
servicii pentru producție de divertisment sub
formă de emisiuni de televiziune.

───────
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(210) M 2021 07473 (111)183244
(151) 15/10/2021
(732) ETNO FOLCLOR MEDIA SRL,

ȘOS. DUDESTI-PANTELIMON
NR.1-3, ETAJ 1, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PERSPECTIVA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate.
38. Transmisie de emisiuni televizate, servicii
de difuzare prin cablu și satelit, difuzare
de programe de televiziune retransmise prin
intermediul sateliților spațiali., difuzare prin
satelit și cablu, difuzare de emisiuni televizate.
41. Divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate, planificarea emisiunilor de radio
(programare), producția de emisiuni radiofonice,
producție de emisiuni de televiziune, producție
de emisiuni de televiziune de divertisment,
servicii pentru producție de divertisment sub
formă de emisiuni de televiziune.

───────

(210) M 2021 07480 (111)182815
(151) 27/10/2021
(732) SC UNITECH GLOBAL SERVICES

SRL, STR. CAMPINA NR. 41,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

AUTOTECH

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
17.05.25

clase:
37. Întreţinerea şi repararea avioanelor,
tratament anticoroziv pentru vehicule, servicii de
realizare a zăpezii artificiale, asfaltare, curăţarea
şi repararea cazanelor, zidire, supravegherea
construcţiei de clădiri, etanşarea clădirilor /
impermeabilizare (clădire), izolarea clădirilor,
construirea de magazine şi gherete pentru
târguri, închirierea de buldozere, instalarea
şi repararea alarmelor antifurt, întreţinerea şi
repararea arzătoarelor, servicii de tâmplărie
(reparații), curăţarea coşurilor de fum, curăţarea
clădirilor (interior), curăţarea articolelor de
îmbrăcăminte, închirierea maşinilor de curăţare,
curăţarea clădirilor (suprafaţa exterioară),
repararea ceasurilor şi a ceasornicelor,
repararea articolelor de îmbrăcăminte,
închirierea echipamentelor de construcţii,
servicii de construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, curăţarea
scutecelor, închirierea maşinilor de uscat vesela,
instalare de utilități pe șantiere de construcții,
servicii de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, servicii de reîncărcare
de cartuşe de cerneală, incarcarea masinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curatenie),
servicii de incarcare a bateriilor telefoanelor
mobile, închirierea maşinilor de spălat vesela,
dezinfectare, închirierea pompelor de drenaj,
forarea de puţuri, forajul sondelor de petrol
sau de gaze, curăţarea uscată, instalarea şi
repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor / instalarea şi repararea
ascensoarelor, închirierea excavatoarelor,
construcţia de fabrici, instalarea şi repararea
proiectoarelor de film, instalarea şi repararea
alarmelor de incendiu, instalarea şi repararea
echipamentelor de refrigerare, întreţinerea
blănurilor, curăţare şi reparare, instalarea
şi repararea cuptoarelor, întreţinerea mobilei,
restaurarea mobilei, construcţia de porturi,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, servicii de fracturare hidraulică /
servicii de fracţionare, instalarea şi repararea
aparatelor de aer condiţionat, instalarea,
întreţinerea şi repararea componentelor
hardware ale calculatorului, instalarea uşilor şi
ferestrelor, suprimarea interferenţelor în ceea
ce priveşte aparatele electrice, instalarea şi
repararea dispozitivelor de irigare, instalarea
echipamentelor de bucătărie, ascuţirea cuţitelor,
spălarea rufelor, închirierea maşinilor de

(591) Culori revendicate: portocaliu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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spălat rufele, montarea cablurilor, întreţinerea
articolelor din piele, curăţare şi reparare,
călcarea lenjeriei, instalarea, întreţinerea
şi reparaţia maşinilor, zidărie, extragerea
minereului, întreţinerea şi repararea vehiculelor
cu motor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, vopsirea
sau repararea semnelor/indicatoarelor, vopsire,
interioară şi exterioară, aplicarea tapetului /
tapetare, repararea umbrelelor de soare, servicii
de control al dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, repararea aparatelor de fotografiat,
construcţia de diguri portuare, întreţinerea şi
construcţia conductelor, tencuire, lucrari de
instalaţie de apă şi canal, presarea articolelor
de îmbrăcăminte, şlefuire cu piatră ponce,
repararea pompelor, servicii de exploatare în
carieră, recositorire, reconstruirea motoarelor
uzate sau parţial distruse, reconstruirea
maşinilor uzate sau parţial distruse, reumplerea
cartuşelor de toner, renovarea articolelor de
îmbrăcăminte, furnizarea nformaţiilor legate de
reparaţii, repararea încuietorilor de siguranţă,
repararea liniilor electrice, restaurarea lucrărilor
de artă, restaurarea instrumentelor muzicale,
reşaparea anvelopelor, nituire, pavarea
drumurilor, închirierea maşinilor de măturat
străzile, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, întreţinerea şi repararea seifurilor,
sablare, construcţia de eşafodaje, construcţia
de nave, repararea pantofilor, sterilizarea
instrumentelor medicale, curăţarea străzilor,
întreţinerea şi repararea camerelor de tezaur,
întreţinerea piscinelor, întreţinerea şi repararea
telefoanelor, acordarea instrumentelor muzicale,
echilibrarea anvelopelor, repararea umbrelelor,
construcţii subacvatice, reparaţii subacvatice,
tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire, gresarea
vehiculelor / lubrifierea vehiculelor, spălarea
vehiculelor, lustruirea vehiculelor, servicii oferite
de staţii de distribuţie a carburanţilor pentru
vehicule (realimentare şi întreţinere), întreţinerea
vehiculelor, curăţarea vehiculelor, servicii de
reparaţii în cazul unei defecţiuni a vehiculului,
încărcarea bateriilor la vehicule, servicii de
exterminare a dăunătorilor, alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, vulcanizarea anvelopelor (reparaţii),
construcţia şi repararea depozitelor, spălarea
lenjeriei, servicii de spălare, curăţarea
geamurilor.

───────

(210) M 2021 07538 (111)183350
(151) 19/10/2021
(732) HELIANTHUS SNACKS SRL,

STR. VIILOR NR. 2, OFFICE 1,
SAT DRAGOMIRESTI-DEAL, JUD
ILFOV, COMUNA DRAGOMIRESTI-
VALE, 077096, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

RIO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 01.03.19;
29.01.13; 19.03.05

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făina şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, gheaţă,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), condimente,
gumă de mestecat
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase, animale vii,

(591) Culori revendicate: rosu, verde, 
galben,bej, roz, alb, negru
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fructe şi legume proaspete, seminţe, plante şi
flori naturale, mâncare pentru animale, malţ

───────

(210) M 2021 07568 (111)183184
(151) 20/10/2021
(732) S.C. SARAH BENEDICT S.R.L.,

STR. EOTVOS JOZSEF NR. 12,
JUD. HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600, HARGHITA,
ROMANIA

(540)

Klax
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse veterinare.

───────

(210) M 2021 07569 (111)183183
(151) 20/10/2021
(732) S.C. SARAH BENEDICT S.R.L.,

STR. EOTVOS JOZSEF NR. 12,
JUD. HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600, HARGHITA,
ROMANIA

(540)

Saravet
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse veterinare.

───────

(210) M 2021 07570 (111)183185
(151) 20/10/2021
(732) S.C. SARAH BENEDICT S.R.L.,

STR. EOTVOS JOZSEF NR 12,
JUDETUL HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600, HARGHITA,
ROMANIA

(540)

Hervet
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Produse veterinare.

───────

(210) M 2021 07572 (111)183195
(151) 20/10/2021
(732) S.C. BARBU GUARD SECURITY

SRL, STR. CARPATI NR. 51,
JUDETUL IALOMITA, FETESTI,
IALOMIȚA, ROMANIA

(540)

BRB GUARD SECURITY
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 24.01.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de pază și protecție, servicii de
pază pe timp de noapte, servicii oferite de
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către agenții de pază pentru magazine, servicii
de pază pentru infrastructuri, servicii de pază
contractuale, servicii de pază antiefracție, servicii
de pază, escortă personală (gardă de corp),
servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────

(210) M 2021 07582 (111)182867
(151) 20/10/2021
(732) DIRECT MARKETING SRL, STR.

ELEV STEFANESCU STEFAN
NR. 6, BL. 463, SCARA 1, ET. 1,
AP. 11, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

DM Direct Marketing Group

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
24.15.01

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 07604 (111)183290
(151) 20/10/2021
(732) TRADE ACTIVATION GROUP

S.R.L., STRADA REZERVELOR
NR. 68A, ETAJ 7 RETRAS, AP. 69,
SAT DUDU, JUD. ILFOV, COMUNA
CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BLOC
14, SCARA 4, ETAJ 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011146,
ROMANIA

(540)

TAG

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.04

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

35. Publicitate, servicii prestate de agenţii
de publicitate, producţie de clipuri publicitare,
scrierea şi publicarea de texte publicitare,
servicii de grafică publicitară, întocmire şi creare
de reclame, servicii de consultanţă privind
publicitatea, servicii de marketing, campanii de
marketing, dezvoltare de strategii și concepte de
marketing, servicii de relaţii cu publicul, servicii
de cercetare a pieţei şi analiză comercială,
compilare şi sistematizare de informaţii în baze
de date, servicii de revista presei, servicii de
monitorizare a presei, promovare de produse
şi servicii pentru terţi, servicii de colectare de
informaţii comerciale şi de afaceri, furnizare de
informaţii comerciale şi de afaceri, organizare de
manifestări în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziţii şi târguri în scopuri
publicitare sau comerciale, organizare de lansări
de produse în scop publicitar sau comercial,
prezentare de produse în scop publicitar, servicii
publicitare pentru crearea identității de brand

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

(591) Culori revendicate: albastru 
(Pantone2995)
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pentru alte persoane, servicii publicitare pentru
crearea identității corporative și de brand, servicii
de creare de mărci (publicitate și promovare),
servicii de publicitate cu privire la strategii de
marcă, servicii de strategie de marcă, servicii de
poziţionare a mărcilor (servicii de publicitate.
42. Design de imagini grafice și semne
distinctive pentru identitatea corporativă, creare
de design de produse de consum, design
grafic de logouri publicitare, design grafic pentru
materialele promoţionale, servicii de design de
logo-uri, servicii de design interior și exterior,
servicii de design de brand, servicii de design
de produs, design grafic și industrial, design de
produs, design vizual, design grafic, conceperea
numelor de marcă, design de pagini principale și
pagini web

───────

(210) M 2021 07615 (111)183065
(151) 22/11/2021
(732) TIBBETT LOGISTICS

MANAGEMENT SRL, SAT
DRACESTI, JUDETUL
TELEORMAN, SCURTU MARE,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)

Tibbett Logistics

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
productia de clipuri publicitare, postarea de
afise publicitare, servicii de vanzare cu
amanuntul si / sau cu ridicata, de asemenea
sub forma de servicii de catalog sau de
comenzi prin posta, in legatura cu produse
alimentare si produse de lux, tutun, bauturi
alcoolice si nealcoolice, produse chimice,

preparate de curatat, produse de lustruire,
produse abrazive si pentru spalat, articole
de toaleta, produse de farmacie, cosmetic,
produse pentru infrumusetare, produse sanitare,
produse medicale, farmaceutice si veterinare,
parfumerie, hartie, articole de papetarie, articole
de imbracaminte, accesorii de imbracaminte,
pantofi, incaltaminte, articole de acoperit capul,
covoare, masini de uz casnic, articole de
uz casnic, utilaje de mana, materiale pentru
constructive, echipamente pentru horticultura,
articole optice, aparate electrice si electronice,
software, hardware pentru calculatoare,
smartphone-uri, telefoane, computer, bijuterii,
ceasuri, fisiere muzicale descarcabile, clipuri
descarcabile, jocuri descarcabile, software si
aplicatii software descarcabile, articole sportive,
produse textile, genti, materiale de ambalat,
saci, produse din hartie, aparate de incalzire
si refrigerare, forme tiparite, iluminat, articole
de metal, umbrele, opere de art, ustensile de
bucatarie, aparate de gatit, articole de uz casnic
si industrial, unelte de taiere, tacamuri, cutite,
foarfece, jucarii, mobile, mobilier, accesorii auto,
lumanari, unelte si articole din metal, articole
de bricolaj, fiori, plante, boabe, articole pentru
hobby-uri si articole pentru nevoi personale,
bunuri electrice si electronice, aparate de
inregistrare si suporturi de date, instalatii pentru
iluminat, gatit, incalzire, racier, uscare, ventilate,
instalatii sanitare si accesorii, vehicule, parti
ale vehiculelor si accesorii pentru vehicule,
artificii, instrumente optice, aparate musicale,
articole de birou, pungi si selarie, corturi,
prelate, articole din piele si imitatii de piele,
produse agricole, horticole si forestiere, produse
alimentare pentru animale si accesorii, produse
pentru hrana animalelor, articole pentru fumatori,
produse din tutun, gestionarea resurselor
umane si servicii de recrutare, consultant
in managementul personalului, recrutarea
personalului, managementul personalului privind
recrutarea, colectarea si sistematizarea datelor
de afaceri, diseminarea publicitatii pentru terti
prin intermediul unei retele de comunicatii
electronice on-line, prelucrarea computerizata
a comenzilor on¬line de cumparare, compilare
de informatii de afaceri in baze de date,
compilare de informatii publicitare despre
marfuri si servicii ale altora intr-o baza de
date informatica, dezvoltare de scheme de
bonus si fidelizare ca masuri de fidelizare a
clientilor in scopuri de marketing cu servicii
de livrare reduse, dezvoltare de scheme de
bonus si fidelizare ca masuri de fidelizare a
clientilor, si anume gestionarea unui sistem
de reduced pentru a permite reducerile la
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serviciile de livrare pentru participanti prin
utilizarea unei scheme de reducere pentru
membri, organizare de contacte comerciale si
de afaceri pentru vanzarea si cumpararea de
bunuri si servicii, plasarea comenzilor, livrarea
comenzilor si gestionarea facturilor, inclusiv
in cadrul comertului electronic, pentru bunuri
generale si bunuri de consum (servicii de
comert), prezentare de servicii pe internet in
vederea vanzarii, asigurarea abonamentelor,
consultant in afaceri, consultant profesionala
de afaceri, consultant in management,
consultant profesionala in domeniul infiintarii
afacerilor, consultant profesionala de afaceri
pentru strategii de franciza, servicii de
administrare a afacerilor, gestiunea afacerilor
si asistenta organizationala pentru gastronomie,
comert, catering, hoteluri si micile intreprinderi
comerciale, marketing, servicii de comert,
cercetare de piata, publicitate, publicarea
de texte publicitare, servicii de relatii cu
publicul, organizare de targuri expozitii in
scopuri comerciale si de publicitate, servicii
comerciale si de informare a consumatorilor
si anume serviciul de licitatii, inchirierea de
automate de vanzare, servicii de plasare,
organizarea de contacte de afaceri, servicii
de cumparare colectiva, servicii de evaluare
comerciala, organizarea de concursuri (cu scop
comercial sau publicitar), servicii de agentie
de informatii comerciale, servicii de agentie de
import-export, servicii de negociere si plasare
a fortei de munca, servicii de comanda,
servicii de comparare a preturilor, servicii de
achizitii pentru terti, servicii de abonament,
servicii de redactare, asistenta in operatiuni
de afaceri / servicii administrative, analiza
de afaceri, servicii de cercetare si informare
comerciala, servicii legate de loialitatea clientilor,
stimulente, avantaje si scheme de bonusuri,
consultant pentru consumatori, organizarea,
conducerea si gestionarea de scheme bonus,
loialitate, stimulente si cadou pentru clienti
din perspectiva aspectelor de marketing,
organizarea de extrageri, cadouri, vouchere si
premii pentru clienti in cadrul schemelor de
fidelizare a clientilor, realizarea de evenimente
pentru client in scopuri publicitare, prezentarea
bunurilor si serviciilor, prezentari de bunuri
in scop publicitar pentru client compilare,
sistematizare, actualizare si intretinere a datelor
in baze de date, servicii de consiliere si
consultant in domeniul bonusurilor, publicitatii,
cadourilor, premiilor, extragerilor, stimulentelor
si programelor de fidelizare a clientilor, servicii
de cumparare (achizitii de bunuri si servicii
pentru clienti din perspectiva aspectelor de

marketing, servicii de publicitate, si anume
distributia de publicitate pentru altii prin
intermediul unei retele electronice de comunicatii
on-line si compilarea de informatii in baze
de date computerizate, servicii de agentie
de import si export, primirea, procesarea
si gestionarea comenzilor (lucrari de birou),
servicii de achizitii pentru terti (achizitionarea
de bunuri si servicii pentru alte intreprinderi),
servicii de plasare si livrare a comenzilor
si gestionarea facturilor, inclusiv in cadrul
comertului electronic, facturare, compilarea de
informatii in baze de date computerizate,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate pentru atragerea
clientilor, publicitate prin posta (corespondenta),
organizarea si desfasurarea de expozitii si targuri
comerciale sau de publicitate, planificarea,
elaborarea si desfasurarea de initiative de
publicitate, cautare de sponsorizare sub forma
de publicitate, publicarea de materiale tiparite
in scopuri publicitare, prezentarea bunurilor,
promovarea vanzarilor pentru terti, inchirierea
spatiilor publicitare, a materialelor publicitare si
a timpului publicitar in mijloacele de comunicare,
distribuirea de mostre, cautare de sponsorizare,
marketing (cercetare de pia|a), inclusiv pe
retele digitale, cercetare de piata, sondarea
opiniei publice, promovarea vanzarilor prin
vanzarea acestora, cautarea datelor in fisierele
informatice pentru terti si / sau probleme
de afaceri, servicii de agentie de informatii
comerciale, mentenanta datelor in baze de date
computerizate, servicii de anchete de preturi
pentru bunuri si servicii, gestionarea facturilor
pentru sistemele electronice de comanda,
inchirierea de masini si echipamente de birou,
automate si standuri de vanzare, stabilirea de
abonamente la servicii de telecomunicatii pentru
terti, furnizarea de adrese in scopuri publicitare,
de contacte comerciale si de afaceri, inclusiv
prin internet, a tranzactiilor comerciale pentru
terti, inclusiv in cadrul comertului electronic, a
contractelor de radiocomunicatii mobile (pentru
terti), a contractelor pentru terti privind vanzarea
si cumpararea de bunuri, organizare de
contracte publicitare si de promovare pentru terti,
asigurarea abonamentelor de ziare pentru terti,
achizitii de contracte comerciale (pentru terti).
39. Transport de alimente, transport de fructe,
transport si depozitare, transport cu camionul,
servicii de transport, transport de bunuri,
transport securizat cu camion, distributie
(transport) de sperma congelata, servicii de
transport de alimente, transport de bagaje pentru
pasageri, organizarea transportului de marfuri,
organizarea transportului de marfa, servicii
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pentru transportul bagajelor transport feroviar de
produse, transport naval de marfuri, transport
de valori pazit, transport securizat de valori,
inspectie de bunuri pentru transport, servicii
de hamali (transport), transport securizat de
bunuri, transport cu lelpuri , transport de bani,
transport cu slepul, transport de valori, transport
de bagaje, transport si depozitare de bunuri,
transport frigorific de produse reci transport
cu troliul de vehicule, transporul pasagerilor
si bagajelor acestora, distribute (transport) de
marfuri pe apa,
transport de dispozitive de uz casnic, servicii
furnizate de agentii de transport, transport
de valori in vehicule securizate, distribute
(transport) de marfuri pe sosea, servicii de
transport pentru personalul medical, servicii de
transport rutier de marfa, servicii de transport
comercial de marfuri, transport aerian de
obiecte de valoare, colectare, transport si
livrare de produse, transport de colete pe
cale maritima, servicii de transport de deseuri
periculoase, transports de marfuri in stare
refrigerate, organizarea transportului de lucrari
de arta, transport frigorific de marfuri congelate,
servicii de transport cu caruciorul, pentru terti,
servicii specifice agentiilor de transport de
marfa, distribute (transport) de marfuri pe calea
aerului, distribute (transport) de marfuri pentru
vanzarea cu amanuntul, servicii de transport de
marfuri pe distante scurte, servicii oferite de
persoane sau firme care se ocupa cu transportul
marfurilor pe cale rutiera, livrarea de marfuri
(transport) prin automobile, biciclete, camioane,
vehicule de livrare, autobuze, trenuri, avioane,
mijloace de transport in comun, roboti, drone,
transport, logistica in sectorul transporturilor,
ambalare si depozitare de colete si / sau
marfuri, organizare de calatorii, colectarea,
expedierea, ambalarea si livrarea coletelor
si / sau a bunurilor, transportul coletelor si /
sau al marfurilor pe vehicule, nave, avioane,
logistica in sectorul transporturilor, in special
punerea in func{iune a marfurilor in sectorul
logisticii transporturilor, aranjarea transportului
de marfuri, transport, intermediere de marfuri,
servicii de carting (transport de mart), cu
exceptia introducerii vamale a marfurilor pentru
terti, servicii de brokeraj de transporturi, informal
despre transport, informatii despre depozitare,
depozitarea marfurilor in depozite si in depozite
frigorifice, depozitarea fizica a datelor sau
documentelor stocate electronic.

───────

(210) M 2021 07637 (111)183261
(151) 22/10/2021
(732) AMELIA - ELENA SURDU, STR.

GH. SAULESCU NR. 13, JUD. IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

D DENTESSE CLINICI
MEDICALE DENTARE

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 26.07.17;
26.04.01; 26.11.03; 29.01.04

clase:
5. Profilactice stomatologice, metale fasonate
pentru stomatologie.
10. Piese protetice pentru stomatologie,
implanturi (proteze) folosite în stomatologie.
44. Servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, consiliere în domeniul
stomatologiei, furnizare de informații despre
stomatologie.

───────

(591) Culori revendicate: albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 07667 (111)183258
(151) 22/10/2021
(732) LEVEL UP INTERACTIVE LTD,

PSAILA STREET NR. 170,
POST CODE BKR 9077, PATER
HOUSE, LEVEL 1 (SUITE A174),
BIRKIRKARA, MALTA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BLOC
14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP. 127,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011146,
ROMANIA

(540)

winmasters

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

clase:
9. Software de jocuri descărcabile, software de
calculator și programe de calculator descărcabile
pentru distribuirea către și pentru utilizarea
de către utilizatorii unor servicii de pariuri și
jocuri de noroc, programe de jocuri video
interactive descărcabile, software de jocuri de
calculator descărcabile, software de jocuri de
calculator descărcabile multimedia interactive,
software de jocuri de calculator descărcabile
de natura unei aplicații de jocuri pentru mobil,
software de divertisment interactiv descărcabile
pentru jocuri de calculator, aparate pentru jocuri
de noroc online, prin intermediul internetului
pentru aparate automatizate pentru jocuri de
noroc, jocuri descărcabile care pot fi jucate prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
publicații electronice descărcabile.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de analiză, cercetare și
informare în afaceri, servicii de asistență,
management și administrare a afacerilor, servicii
de comerț și anume organizarea de tranzacții
comerciale și contracte comerciale legate de
jocuri de noroc online, jocuri de noroc și

pariuri, servicii de divertisment și de amuzament,
vânzare online cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu jocuri, aparate de jocuri de noroc,
aparate de joc, aparate de tip slot-machine,
aparate de joc tip arcade, jocuri de toate tipurile,
software pentru jocuri, contoare pentru jocuri,
servicii de procesare a datelor online.
36. Servicii financiare monetare legate de
pariuri, jocuri, jocuri de noroc, loterii , taxe de
colectare și plată sau pariere, furnizarea de
informații financiare legate de pariuri, jocuri,
jocuri de noroc, loterii sau servicii de pariuri,
informații, consiliere și asistență financiară în
legătură cu serviciile menționate anterior.
38. Furnizarea accesului la sisteme de rețele
cu utilizatori multipli care permit accesul la
informații și servicii de jocuri de noroc și pariuri
pe internet, în alte rețele globale sau prin
telefonie (inclusiv telefonie mobilă), flux de date
continuu (streaming) de televiziune și radio în
direct, serviciu video online, care oferă flux de
date (streaming) în direct de la evenimente
culturale, de divertisment și sportive, furnizarea
de servicii de chat room prin intermediul internet-
ului, furnizarea de forumuri online.
41. Divertisment sub formă de jocuri și pariuri
furnizate online și prin intermediul telefonului sau
al internetului, coordonarea serviciilor de pariuri
online, servicii de jocuri pe internet (care nu pot
fi descărcate), servicii de jocuri, și anume jocuri
de noroc online, pariuri online și exploatarea
unui cazinou online, jocuri care pot fi jucate prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
servicii de jocuri electronice și/sau jocuri de
noroc, jocuri interactive, jocuri interactive de
poker, bingo și jocuri de îndemânare și jocuri
de noroc, inclusiv formate de jocuri cu un
singur jucător și cu mai mulți jucători, servicii
de divertisment interactiv, educație, predare și
formare în legătură cu jocurile de divertisment,
jocurile de noroc, poker, bingo, pariuri, furnizarea
de jocuri de noroc, inclusiv poker și bingo, printre
altele, prin intermediul unui site web care permite
utilizatorilor să joace și să plaseze pariuri online,
furnizarea de informații în domeniul pariurilor și
jocurilor de noroc prin intermediul unui site web,
furnizarea de servicii de informare și consiliere în
legătură cu toate cele menționate anterior.
42. Programarea de software pentru pariuri și
jocuri de noroc, crearea și întreținerea de site-
uri web, găzduirea de site-uri web, servicii
informatice în domeniul pariurilor și jocurilor
de noroc, furnizarea de software online, care
nu poate fi descărcat, software ca serviciu
(saas), platformă ca serviciu (paasș), crearea,
dezvoltarea și menținerea unei platforme

(591) Culori revendicate: roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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software care permite utilizatorilor să se logheze
și să parieze online, servicii de consultanță,
consiliere și informare în legătură cu serviciile
menționate anterior.

───────

(210) M 2021 07697 (111)183280
(151) 10/11/2021
(732) DOREL VASILE POP, STR.

BIHORULUI 5, JUDEŢ SĂLAJ,
SIMLEU SILVANIEI, 455300,
SĂLAJ, ROMANIA
MARIUS FLORIN POP, STR.
SOARELUI 7/B, JUDEŢ SĂLAJ,
SIMLEU SILVANIEI, 455300,
SĂLAJ, ROMANIA

(540)

pop technic

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.03.01

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

22. Corturi, copertine, corturi realizate din
materiale textile, foi de acoperire impermeabile
(prelate), prelate (copertine) pentru vehicule
neajustate, prelate de protecție pentru vehicule
(neajustate), învelișuri impermeabile (prelate),
prelate pentru bărci, neajustate, prelate
pentru corturi, prelate, nu pentru utilizare
la vehicule, structuri temporare fabricate
din materiale textile, prelate pentru vehicule
neajustate, țesături pentru umbrare și pavilioane,
acoperitoare de genul prelatelor, acoperișuri
pentru ambarcațiuni, acoperitoare de genul
prelatelor pentru vehicule neajustate, prelate de
camuflaj, copertine (prelate), corturi de cultură,
corturi pentru alpinism sau camping, corturi

pentru duș, huse neajustate pentru ambarcațiuni
și vehicule maritime, pânză impermeabilă.

───────

(210) M 2021 07749 (111)182802
(151) 27/10/2021
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

(540)

URME VERZI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Producţie de publicitate televizată şi
radiofonică, producţie şi distribuţie de reclame
la radio şi Ia televiziune, promovare (publicitate)
de concerte, publicare de materiale publicitare
online, stabilirea de abonamente la un canal de
televiziune pentru terți, administrare a afacerilor
pentru artişti din domeniul divertismentului,
administrare de programe de schimburi culturale
şi educative, publicitate online, servicii de
agenţii de publicitate, analiză comercială, servicii
de informare şi cercetare de piaţă, analiza
reacţiei la publicitate şi cercetare de piaţă,
analiza sensibilizării publicului cu privire la
publicitate, calcularea cotei de audienţă pentru
emisiuni de radio şi televiziune, cercetare
de piaţă pentru publicitate, colectarea de
informaţii privind publicitatea, compilare de
anun Juri publicitare pentru a fi utilizate
ca pagini web pe internet, compilare de
statistici privind publicitatea, consultanţă în
afaceri privind publicitatea, consultanţă în
publicitate şi marketing, consultanţă pentru
afaceri privind publicitatea, consultanţă privind
managementul afacerilor, inclusiv prin internet,
consultanţă privind publicitatea, consultanţă
privind publicitatea comercială, consultanţă
privind publicitatea In presă, consultanţă
referitoare la servicii de publicitate şi promovare,
dezvoltare de concepţii de publicitate, difuzare
de anunţuri publicitare prin reţele de comunicaţii
online, difuzare de anunţuri publicitare prin
internet, difuzare de materiale publicitare pentru
terţi, printr-o reţea de comunicaţii on-line pe
internet, difuzare de materiale publicitare online,
difuzarea de date privind publicitatea, difuzarea
publicităţii pe internet pentru terţi, efectuarea de

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
293), negru

DE TELEVIZIUNE, CALEA
DOROBANŢILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010565,
ROMANIA
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studii interne privind comunicările comerciale,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau de publicitate, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcţie de căutare, furnizare de
informaţii comerciale din baze de date online,
furnizare de informaţii comerciale pe internet,
prin reţea prin cablu sau prin alte mijloace
de transfer de date, furnizare de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, pe internet,
furnizare de informaţii despre produse de larg
consum prin internet, furnizare de informaţii
comerciale prin internet privind vânzarea de
automobile, furnizare de informaţii comerciale
privind publicitatea, furnizare de servicii de
informare şi consiliere în domeniul comerţului
electronic, furnizare şi închiriere de spaţiu
publicitar pe internet, furnizare şi închiriere
de spat iu, timpi şi mijloace de publicitate,
furnizarea de servicii de administrare a cursurilor
academice referitoare la înregistrarea cursurilor
online, furnizarea de servicii online de comparare
de preţuri, furnizarea unei pieţe online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
furnizarea unui catalog online cu informaţii
comerciale pe internet, furnizarea unui ghid
de publicitate de căutare online cu bunurile şi
serviciile prestate de terţi onlme pe internet,
închiriere de spaţiu publicitar pe internet:
închiriere de spaţiu publicitar online, închirieri
de spațiu publicitar pe internet, furnizare de
informaţii comerciale cu privire la produse
de consum în legătură cu alimente sau
băuturi, furnizare de informaţii comerciale cu
privire la produse de consum în legătură cu
calculatoarele portabile furnizare de informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori,
în alegerea produselor şi serviciilor, furnizare
de informaţii şi consultanţă cu privire la
comerţul exterior, intermediere de contracte de
publicitate pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate şi promovare pentru
alte persoane, întocmirea de texte de publicitate
comercială, licitaţii prin telefon şi prin televiziune,
managementul de afaceri al locurilor amenajate
pentru divertisment, servicii de marketing pe
internet, negociere de contracte de publicitate
pentru terți, organizare de abonamente la
mijloace de informare pentru terți, organizare
de abonamente la un canal de televiziune
pentru terți, organizare de tranzacţii comerciale
pentru alte persoane prin intermediul shop-
urilor online, organizare şi coordonare de
licitaţii pe internet, organizarea de publicitate,
pregătire de liste de adrese poştale pentru
servicii de publicitate directă prin poştă (cu
excepţia comercializării), pregătire şi realizare
de planuri şi concepte media şi de publicitate,

pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, prezentare de firme pe internet şi
în alte medii de comunicare, prezentare de
firme şi produse şi servicii ale acestora pe
internet, promovare de produse şi servicii ale
terţilor prin intermediul anunţurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse
şi servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaţionale, promovare online de
reţele informatizate şi pagini web, promovare
(publicitate) de călătorii, promovare, publicitate şi
marketing pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea desenelor altor
persoane prin furnizarea de portofolii online pe
un site web, promovarea muzicii altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site web,
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea produselor şi serviciilor altor
persoane prin internet, publicitate la produsele
şi serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcţie de căutare,
publicitate pentru terţi pe internet, publicitate prin
intermediul mediilor electronice şi îndeosebi prin
internet, publicitate prin transmisia de publicitate
online pentru terţi prin reţele de comunicaţii
electronice, publicitate radio şi de televiziune,
publicitate cu răspuns direct, publicitate de
tip pay-per-click (ppc), publicitate directă prin
poştă, publicitate directă prin poştă pentru
atragerea de noi clienţi şi menţinerea bazei de
clienţi existente, publicitate în cinematografe,
publicitate în domeniul turismului şi călătoriilor,
publicitate în presa de interes general şi în presa
de specialitate, publicitate în reviste, publicitate
în reviste, broşuri şi ziare, publicitate în sectorul
transport şi livrare, publicitate în vederea
recrutării personalului, publicitate on-line într-
o reţea informatizată, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
pe peliculă cinematografică, publicitate pe taxi,
publicitate pentru bunurile şi serviciile altor
comercianţi, care dau posibilitatea clienţilor să
vizualizeze şi să compare în mod convenabil
bunurile oferite de respectivii comercianţi,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidenţiale,
publicitate pentru pelicule cinematografice,
publicitate pentru produsele altor comercianţi,
care dau posibilitatea clienţilor să vadă
şi să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianţi, publicitate pentru
recrutare de personal, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, publicitate prin bannere,
publicitate prin corespondenţă, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de
afişare, publicitate prin intermediul reţelelor
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de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
promoţională desfăşurată prin telefon, publicitate
radiofonică, servicii de comerţ cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile,
servicii de consultanţă în domeniul marketingului
pe internet, servicii de consultanţă în
legătură cu reclame, publicitate şi marketing,
servicii de consultan ţă în managementul
afacerilor, prin intermediul internetului, servicii
de consultanţă privind comerţul internaţional,
servicii de consultanţă privind publicitatea,
servicii de consultanţă privind publicitatea pentru
beneficiarii de francîze, servicii de consultanţă şi
informare cu privire la contabilitate, servicii de
corelare a reţelelor de publicitate online pentru
conectarea persoanelor din publicitate la site-
uri web, servicii de creare de mărci (publicitate
şi promovare), servicii de editare de publicitate,
servicii de furnizare de informaţii online prin
intermediul unui registru comercial, servicii de
gestionare a forţei de muncă pentru tehnicieni
de filme şi televiziune, servicii de informaţii
comerciale, prin internet, servicii de informaţii
privind publicitatea, servicii de intermediere
referitoare la publicitate, servicii de management
de personal angajat în publicitate, servicii
de planificare pentru publicitate, servicii de
promovare şi publicitate, servicii de publicitate
furnizate prin internet, servicii de publicitate
oferite de o agenţie specializată în publicitate
prin radio şi televiziune, servicii de publicitate
prin intermediul textelor afişate pe ecrane de
televiziune, servicii de publicitate şi marketing
online, servicii de reclamă şi publicitate, servicii
de rezervare a forţei de muncă pentru tehnicieni
de filme şi televiziune, servicii de informare
privind afacerile, servicii de informare privind
prelucrarea de date, servicii de informare şi
consiliere în materie de tarife, servicii de
publicitate, servicii de publicitate de exterior,
servicii de publicitate digitală, servicii de
publicitate directă prin poştă furnizate de
întreprinderi specializate, servicii de publicitate
exterioară, servicii de publicitate furnizate de o
agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
servicii de publicitate furnizate pe internet,
servicii de publicitate furnizate prin intermediul
unei baze de date, servicii de publicitate în
presă, servicii de publicitate pentru produse
cosmetice, servicii de publicitate pentru produse
de parfumerie, servicii de publicitate pentru
produse farmaceutice, servicii de publicitate
pentru promovarea comerţului electronic, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecţiunile medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea

sensibilizării publicului cu privire la problemele şi
iniţiativele de mediu, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenţei sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate prin afişarea de reclame pe
baloane, servicii de publicitate şi de promovare,
servicii de publicitate şi de promovare de
vânzări, servicii de publicitate şi marketing,
servicii de publicitate şi promovare, precum
şi servicii de consultanţă aferente, servicii de
publicitate şi reclamă, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate,
promovare şi relaţii publice, servicii promoţionale
de publicitate, servicii online de prelucrare de
date, servicii de vânzare cu amănuntul de
carduri preplătite ale terţilor pentru cumpărarea
de servicii de divertisment.
38. Difuzare de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune prin cablu,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
retransmise prin intermediul sateliţilor spaţiali,
difuzare de programe de televiziune transmise
prin legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe radio şi de televiziune,
difuzare de programe video şi audio prin internet,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzarea
la radio şi televiziune, difuzare de programe
de radio şi televiziune interactive, difuzare de
programe de radio şi televiziune, inclusiv prin
reţele de cablu, transmitere de programe de
televiziune, transmitere de programe radio şi
de televiziune, transmitere digitală de date
pe internet, distribuire de date sau imagini
audiovizuale printr-o reţea informatică globală
sau prin internet, difuzare de filme prin
televiziune, difuzare de material audio şi video
pe internet, transmisie tv prin internet, acces
la conţinut, pagini de internet şi portaluri,
asigurarea accesului ia baze de date pe internet,
asigurarea accesului la telecomunicaţii şi a
legăturilor la bazele de date computerizate şi la
internet, asigurarea accesului la internet protocol
tv, asistenţă în furnizarea de programe de
televiziune prin cablu, oferită terţilor, comunicare
de informaţii prin televiziune, comunicare
electronică prin spaţii de chat, linii de chat şi
forumuri pe internet, comunicare prin bloguri
online, comunicarea cu terminale de computere
şi acces internet, comunicaţii prin televiziune
pentru reuniuni, comunicaţii printr-o reţ ea de
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calculator globală sau internet, exploatare de
reţele de televiziune prin cablu, exploatarea
emiţătoarelor de televiziune pământ-satelit,
exploatarea sistemelor de televiziune prin cablu,
furnizare de acces la conţinut, site-uri şi portaluri
de internet, furnizare de acces la site-uri pe
internet sau orice altă reţea de comunicaţii,
furnizare de acces la telecomunicaţii şi de linkuri
la baze de date computerizate şi ia internet,
furnizare de alerte de notificare prin e-mail,
prin intermediul internetului, furnizare de camere
de chat online pentru reţelele sociale, furnizare
de camere de chat online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
furnizare de conexiuni de telecomunicaţii la
internet sau la baze de date, furnizare de
echipamente pentru televiziune pentru transmisii
din locaţii exterioare, furnizare de forumuri
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizare de informaţii
cu privire Ia radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, furnizare de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la
servere online pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare, furnizare de
servicii de acces la internet, furnizare de
servicii de buletine informative electronice şi
camere de chat online, furnizare de servicii
de comunicaţii online, furnizare de spat ii
de chat online şi de buletine informative
electronice pentru transmisia de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizarea accesului
de telecomunicaţii la conţinut audio furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la conţinut video şi audio furnizat printr-un
serviciu online de video la cerere, furnizarea de
acces fa distanţă securizat pentru utilizatori, prin
internet, la reţele de calculator private, furnizarea
de buletine informative electronice online pentru
transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, furnizarea de chatroom pe internet,
furnizarea de conexiuni de telecomunicaţii la
internet, furnizarea de forumuri online, furnizarea
de forumuri online pentru comunicare în
domeniul jocurilor electronice, furnizarea de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la un
avizier interactiv online, informaţii cu privire la
radiodifuziunea prin cablu a programelor de
televiziune, leasing (închirierea) de echipamente
de televiziune prin cablu, fără posibilitatea
de achiziție prin rate sau prin închiriere,
prestare de servicii de comunicaţii de voce pe
internet, radiodifuziune de conţinut audiovizual
şi multimedia pe internet, radiodifuziune de
filme cinematografice pe internet, radiodifuziune
de programe de televiziune pe internet,
radiodifuziune de programe de televiziune

folosind servicii video la cerere şi de televiziune
cu plată, radiodifuziune de programe de
televiziune şi radio prin reţele de cablu
sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune şi
transmitere de programe de televiziune cu
plată, radiodifuziune şi transmitere de programe
de televiziune prin cablu, recepţionarea de
programe de televiziune pentru transmisia
mai departe către abonaţi, redirecţ ionare de
mesaje de toate tipurile la adrese de internet
(mesagerie web), schimb electronic de mesaje
prin linii de chat, spaţii de chat şi forumuri
pe internet, servicii de comunicare online,
servicii de comunicaţii prestate pe internet,
servicii de difuzare audio şi video prestate pe
internet, servicii de difuzare prin satelit privind
divertismentul, servicii de difuzare referitoare
la televiziunea prin protocol de internet (îtpv),
servicii de furnizare a accesului la internet,
servicii de furnizare de internet, servicii de
informaţii online privind telecomunicaţiile, servicii
de radiodifuziune prin internet, servicii de
telecomunicaţii furnizate pe internet, intranet
şi extranet, servicii de telecomunicaţii prestate
pe platforme şi portaluri pe internet şi pe
alte suporturi media, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
servicii de transmisie electrică de date prin
intermediul unei reţele globale de procesare
de date la distanţă, inclusiv prin internet,
servicii de informare privind radiodifuziunea,
servicii de informare privind reţelele electronice
de comunicare, servicii de informare privind
telecomunicaţiile, servicii de informare şi
consiliere privind serviciile de telecomunicaţii,
servicii de informare, consultanţă şi consiliere
privind telecomunicaţiile, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile, servicii
media mobile de tipul transmisiei electronice
de conţinut media de divertisment, servicii
poştale care utilizează internetul şi alte reţele
de comunicaţii, servicii prestate de furnizori
de servicii de internet, servicii prestate de un
furnizor de servicii de internet (isp), servicii
online, şi anume expediere (transmitere) de
mesaje, teledifuziune simultană prin reţele
globale de comunicare, internet şi reţele fără
fir, televiziune prin cablu, transfer de date fără
fir prin internet, transfer de informaţii şi date
prin reţele de calculatoare şi internet, transfer
de informaţii şi de date prin servicii online şi
pe internet, transfer şi răspândire de informaţii
şi date prin reţele de calculatoare şi internet,
transfer internaţional de date, transmisia
de felicită ri electronice online, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
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internet, transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe internet, transmisie de
date computerizate prin televiziune, transmisie
de date prin satelit pe baza unei reţele
globale online de calculatoare, transmisie de
informaţii prin reţele naţionale şi internaţionale,
transmisie de informaţii online, transmisie
de programe de radio şi televiziune prin
satelit, transmisie de software de divertisment
interactiv, transmisie electronică de programe
de calculator prin internet, transmisie şi difuzare
fără fir de programe de televiziune, transmisie
internaţională de date, transmisii audio, video
şi multimedia prin internet şi alte reţele de
comunicaţii, transmisiuni în direct accesibile
prin intermediul paginilor de internet (cameră
web), transmitere de conţinuturi multimedia pe
internet, transmitere de date audio pe internet,
transmitere de date pe internet, transmitere
de date sau imagini audiovizuale printr-o reţea
globală de calculatoare sau internet, transmitere
de date video pe internet, transmitere de
ghiduri de programe de televiziune interactive,
transmitere de mesaje, date şi conținut prin
internet şi alte reţele de comunicaţii, transmitere
pe internet de conţinut creat de utilizatori,
transmitere pe internet de materiale video,
filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conţinut creat de utilizatori, conţinut audio şi
de informaţii, transmitere şi distribuţie de date
sau imagini audiovizuale printr-o reţea globală
de calculatoare sau prin internet, transmiterea
de programe de televiziune prin sateliţi spaţiali,
transmiterea documentelor online printr-o reţea
globală de calculatoare.
41. Acordarea de premii în educaţie, activităţi
de divertisment, sportive şi culturale, activităţi
sportive şi culturale, activităţi culturale,
administrare (organizare) de activît aţi culturale,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, servicii de agenţii de bilete
(divertisment), agenţii de rezervări în domeniul
divertismentului, asigurare de testări şi evaluări
în {domeniul educaţiei, furnizate prin intermediul
calculatorului, ateliere organizate în scopuri
culturale (instruire), centre de divertisment,
cercetare în domeniul educaţiei, certificare
cu privire la acordarea de premii în
domeniul educat iei, acreditare de servicii de
educaţie, organizarea de concerte muzicale
pentru televiziune, organizarea de concursuri
(educaţie sau divertisment), consiliere în
carieră (educaţie), consiliere şi coaching cu
privire la carieră (consiliere şi asistenţă cu
privire la educaţie), consultanţă profesională
referitoare la educaţie, coordonare de activităţi
de divertisment, coordonare de activităţi

culturale, coordonare de cursuri de instruire,
de educaţie şi de pregătire pentru tineri
şi adulţi, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de expoziţii în scopuri
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, creare de
formate pentru programe de televiziune, şcoli
de grădiniţe (educaţie), demonstraţii în direct
pentru divertisment, desfăşurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, desfăşurare de
expoziţii în scop de divertisment, dezvoltare
de programe internat ionale de schimb de
experienţă pentru studenţi (educaţie), difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment de radio şi televiziune, divertisment
de tipul programelor de televiziune continue
în domeniul varietăţilor, divertisment difuzat
prin televiziune prin reţele ip, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, divertisment de tipul competiţiilor
desfăşurate pe pistă şi pe teren, divertisment
de tipul concertelor, divertisment de tipul
concursurilor de frumuseţe, divertisment de
tipul concursurilor de mers pe role (roller
derby), divertisment de tipul concursurilor de
ortografie, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul prezentă rilor
de modă, divertisment de tipul producţiilor
teatrale, divertisment de tipul reprezentaţiilor
de dans, divertisment de tipul reprezentaţiilor
unei orchestre simfonice, divertisment de tipul
reprezentaţiilor unor orchestre, divertisment de
tipul seriilor de concursuri, divertisment de
tipul spectacolelor de lumini, divertisment de
tipul turneelor, divertisment difuzat într-o reţea
globală de comunicaţii, divertisment difuzat
prin tv fără fir, divertisment furnizat în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment furnizat prin sisteme
de videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment în direct, divertisment interactiv,
divertisment interactiv online, divertisment
muzical, divertisment muzical oferit de către
formaţii instrumentale, divertisment oferit prin
intermediul producţiilor teatrale, divertisment on-
line, divertisment pe internet, divertisment prin
filme, divertisment sub formă de producţii de
teatru însoţite de servirea cinei, divertisment
sub formă de spectacole de dans în direct,
divertisment sub formă de spectacole în direct
şi apariţia personală a unui personaj costumat,
divertisment teatral, divertisment televizat,
educaţie, educaţie cu privire la sănătatea fizică,
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educaţie în domeniu! artei prin intermediul
cursurilor prin corespondenţă, educaţie în
domeniul conştientizării necesităţii de mişcare,
educaţie în domeniul informaticii, educaţie în
domeniul lingvistic, educaţie muzicală, educaţie
preşcolară, educaţie privind siguranţa traficului
rutier, educaţie reiigioas ă, educaţie şi formare
în domeniul muzicii şi divertismentului, educaţie
şi instruire, educaţie şi instruire în domeniul
procesării datelor electronice, educaţie şi
instruire privind conservarea naturii şi mediul,
educaţie, divertisment şi sport, furnizarea
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe posturi, nedescărcabile, furnizare de
activităţi culturale, furnizare de atracţii pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare
de atracţii pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de benzi desenate online care nu
pot fi descărcate, furnizare de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de clasamente pe categorii
de vârstă pentru conţinut de televiziune, film,
muzică, video şi jocuri video, furnizare de
conţinut audio online nedescărcabil, furnizare
de cursuri de instruire online, furnizare de
divertisment multimedia nedescărcabil, printr-un
site pe internet, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme, nedescărcabile, printr-
un site pe internet, furnizare de divertisment
video, nedescărcabil, printr-un site internet,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de filme şi
de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
informaţii despre activităţi culturale, furnizare
de informaţii despre antrenamentul fizic pe
unsite web online, furnizare de informaţii
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informaţii despre divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir şi online, furnizare de informaţii despre
divertisment şi evenimente de divertisment, în
reţele online şi pe internet, furnizare de informaţii
despre educaţie fizică pe un site web online,
furnizare de informaţii despre formarea continuă
pe internet, furnizare de informaţii despre
învăţământ online, furnizare de informaţii despre
divertisment prin mijloace electronice, furnizare
de informaţii în domeniul divertismentului prin
intermediul unei reţele globale de calculatoare,
furnizare de informaţii în materie de educaţie,
furnizare de informaţii în materie de divertisment,
furnizare de informaţii referitoare la programe de
televiziune, furnizare de informaţii şi întocmire de

rapoarte privind progresul, cu privire la educaţie
şi instruire, furnizare de informaţii şi ştiri online
în domeniul formării profesionale, furnizare de
informaţii online despre jucători, furnizare de
informaţii online în domeniul divertismentului
cu jocuri pe calculator, furnizare de informaţii
online referitoare la mijloace media audio şi
vizuale, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, furnizare de
jocuri video online, nedescărcabile, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcat ă) pentru site-
uri web mp3 de pe internet, furnizare de
muzică digitală, nedescărcabil ă de pe site-
uri web de internet cu muzică în format
mp3, furnizare de muzică nedescărcabilă în
format digital de pe internet, furnizare de
pregătire, educaţie şi îndrumare, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare de
publicaţii nedescărcabile dintr-o reţea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot
fi consultate, furnizare de publicaţii electronice
dintr-o reţea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicaţii
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, furnizare de publicaţii electronice online,
nedescărcabile, furnizare de seminare online
de formare (instruire), furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul filmelor video,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul publicaţiilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizare de spectacole de divertisment în
direct, furnizare de divertisment online sub
formă de campionate sportive fantastice,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, furnizarea
de tutoriale online (instruire), furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizarea educaţiei, găzduire şi organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la televiziune, închiriere de aparatură de
iluminare pentru studiouri de televiziune,
închiriere de camere de televiziune, închiriere
de decoruri pentru studiouri de televiziune,
închiriere de decoruri pentru televiziune şi
filme cinematografice, închiriere de dispozitive
de iluminare pentru platourile de televiziune,
închiriere de echipament de televiziune pentru
comprimarea interactivă şi digitală, închiriere
de instalaţii pentru producţia de programe de
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televiziune, închiriere de maşini şi aparate de
divertisment, închiriere de materiale înregistrate
legate de divertisment, închiriere de programe
de televiziune, închiriere de suporturi de
date înregistrate în scopuri de divertisment,
închirierea de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru sau a studiourilor de
televiziune, închirierea de posturi de radio
şi televiziune, închiriere de echipament de
iluminat pentru televiziune, informare în legătură
cu activităţi culturale, informaţii cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet,
informaţii despre divertismentul sub formă de
jocuri pe calculator, furnizate online dintr-o
bâză de date electronică sau într-o reţea
globală de comunicaţii, informaţii în domeniul
educaţiei, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, informaţii
în materie de educaţie, informaţii în materie
de divertisment, instruire în domeniul educaţiei
fizice, instruire în materie de educaţie fizică
pentru adulţi şi copii, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment,
furnizarea de jocuri pe internet (care nu
pot fi descărcate), managementul artistic al
locurilor amenajate pentru divertisment, servicii
de montaj de producţii de divertisment lejer,
servicii de montaj de programe de televiziune,
furnizarea de muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, oferire de
divertisment muzical de către formaţii vocale,
operarea de echipamente video şi audio
pentru producţia de programe radiofonice şi
de televiziune, organizare de activităţi de
divertisment, organizare de competiţii pentru
divertisment, organizare de concursuri de
divertisment, organizare de concursuri în materie
de educaţie, organizare de concursuri pe
internet, organizare de concursuri telefonice
(divertisment), organizare de conferinţe cu
privire la educaţie, organizare de conferinţe în
materie de activităţi culturale, organizare de
conferinţe referitoare la educaţie, organizare de
conferinţe referitoare iadivertisment, organizare
de congrese şi de conferinţe în scopuri
culturale şi educative, organizare de convenţii
în scopuri de divertisment, organizare de
demonstraţii în scopuri culturale, organizare
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment şi sportiv, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente sportive şi culturale comunitare,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităţilor, organizare de examinări şi teste

în domeniul educaţiei, organizare de excursii
pentru divertisment, organizare de expoziţii
în scopuri de divertisment, organizare de
expoziţii în scopuri culturale sau educative,
organizare de expoziţii pentru divertisment,
organizare de festivaluri în scopuri culturale,
organizarea de prezentări în scopuri de
divertisment, organizarea de seminarii în materie
de activităţi culturale, organizarea de spectacole
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea şi susţinerea de târguri de
educaţie, planificarea programelor de radio şi de
televiziune, pregătire de emisiuni de divertisment
pentru cinema, pregătire de programe de
divertisment pentru difuzare, pregătire de
programe de televiziune, pregătire de programe
radiofonice şi de televiziune, pregătire şi
producţie de programe de radio şi televiziune,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct, prezentare de programe de televiziune,
prezentare de spectacole de divertisment
în direct, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producere de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, producţie de casete audio în scopuri
de divertisment, producţie de divertisment sub
formă de programe de televiziune, producţie
de divertisment sub formă de seriale de
televiziune, producţie de efecte speciale pentru
televiziune, producţie de emisiuni de televiziune
de divertisment, producţie de emisiuni de
televiziune, producţie de evenimente de
divertisment în direct, producţie de evenimente
în domeniul sporturilor electronice pentru
televiziune, producţie de evenimente sportive
pentru televiziune, producţie de filme de
televiziune şi cinematografice, producţie de
filme în scopuri de divertisment, producţie de
filme pentru televiziune, producţie de materiale
de divertisment audio, producţie de programe
animate pentru televiziune şi televiziunea prin
cablu, producţie de programe de divertisment
pentru televiziune, producţie de programe
de televiziune în direct pentru divertisment,
producţie de programe de televiziune, producţie
de programe de televiziune cu subtitrare,
producţie de programe de televiziune în direct,
producţie de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, producţie de programe
educative de televiziune, producţie de programe
pentru televiziunea prin cablu, producţie de
programe radiofonice şi de televiziune, producţie
de programe tv, producţie de spectacole
de divertisment cu dansatori şi cântăreţi,
producţie de spectacole de divertisment cu
instrumentişti, producţie de spectacole de
televiziune, producţie de divertisment sub formă
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de casete video, producţie de divertisment
sub formă de înregistrări audio, producţie de
televiziune, producţii de film, televiziune şi
radio, programare de televiziune (programare),
programe de televiziune prin cablu (programare),
publicare de broşuri cu informaţii despre
programele de televiziune, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare de reviste pe internet, publicare
electronică de texte şi materiale tipărite,
cu excepţia textelor publicitare, pe internet,
publicare pe internet a unui ziar, pentru
clienţi, publicare online de ziare electronice,
publicarea de materiale multimedia online,
punere la dispoziţie de săli de divertisment,
punerea la dispoziţie de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, realizare
de expoziţii cu scopuri culturale, realizare de
programe de divertisment radiofonic, realizare
de spectacole de divertisment în direct,
realizarea de concursuri pe internet, seriale de
televiziune prin satelit, servicii ale studiourilor
de înregistrare, film, video şi televiziune, servicii
ale studiourilor de televiziune, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, servicii de achiziţionare de bilete
pentru evenimente de divertisment, servicii de
agenţie de bilete online pentru divertisment,
servicii de bibliotecă online, şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare
la ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o
reţea online de calculatoare, nedescă rcabile,
servicii de biblioteci pentru cercetare online,
servicii de consiliere şi informare privind
cariera (asistenţă educaţională şi de instruire),
servicii de consultanţă cu privire la educaţie
şi instruire, servicii de consultanţă în domeniul
divertismentului, prestate pe internet, servicii
de consultanţă în domeniul divertismentului,
servicii de consultanţă în materie de educaţie,
servicii de consultanţă şi informare referitoare
la pregătirea, coordonarea şi organizarea
de concerte, servicii de consultanţă şi
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
şi organizarea de conferinţe, servicii de
consultanţă şi informare referitoare la pregă
tirea, coordonarea şi organizarea de congrese,
servicii de consultanţă şi informare referitoare
la pregătirea, coordonarea şi organizarea
de simpozioane, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune, servicii
de divertisment de televiziune cu circuit
închis, servicii de divertisment furnizate on-
line printr-o bază de date computerizată sau
prin internet, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de

divertisment radiofonice prin internet, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de biblioteci pentru consultare online,
servicii de educaţie furnizate prin intermediul
radioului, servicii de educaţie furnizate prin
programe de televiziune, servicii de educaţie
furnizate prin televiziune, servicii de educaţie,
primară referitoare la alfabetizare, servicii de
educaţie şi formare profesională, servicii de
educaţie şi instruire referitoare ia asistenţa
medicală, servicii de educaţie, instruire şi
divertisment, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de programe de televiziune, servicii de
furnizare de divertisment sub formă de concerte
în direct, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de iluminat în scopuri de divertisment,
servicii de informaţii şi consultanţă cu privire
la divertisment, servicii de înregistrări audio,
de filme, video şi de televiziune, servicii de
înregistrări sonore şi video de divertisment,
servicii de învăţământ la distanţă oferite online,
servicii de jocuri de realitate virtuală furnizate
online dintr-o reţea de calculatoare, servicii
de jocuri electronice nedescărcabile furnizate
prin intermediul intemetului, servicii de jocuri
online, nedesărcabile, servicii de montaj de
divertisment lejer, servicii de prezentare în scop
de divertisment, servicii de prezentatori de
radio şi de televiziune, servicii de producţie de
programe de televiziune, servicii de producţie
de divertisment sub formă de materiale video,
servicii de programare a ştirilor în vederea
transmiterii prin internet, servicii de programe
de ştiri pentru radio sau televiziune, servicii
de publicare de programe (software) de
divertisment multimedia, nedescărcabil, servicii
de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, servicii de realizare a
spectacolelor de divertisment transmise în direct,
servicii de divertisment, servicii de divertisment
audio, servicii de divertisment cinematografic,
servicii de divertisment conţinând personaje
fictive, servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment,
servicii de divertisment de tipul reprezentaţiilor
cinematografice, servicii de divertisment de
tipul spectacolelor de teatru şi cabaret, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment furnizate de
solişti, servicii de divertisment furnizate în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment legate de concursuri, servicii
de divertisment muzical cu jazz, servicii de
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divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment oferite pentru copii, servicii de
divertisment pentru asocierea de utilizatori şi
jocuri de calculator, servicii de divertisment
pentru copii, servicii de divertisment pentru
marele public, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio şi
video, servicii de divertisment pentru producţia
de spectacole în direct, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări audio
şi video, servicii de divertisment prestate
de artiştii interpreţi, servicii de divertisment
prestate de cântăreţi, servicii de divertisment
prestate de formaţii muzicale, servicii de
divertisment prestate de muzicieni, servicii de
divertisment prin intermediul jocurilor video,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
radiofonic şi televizat, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări şi răspunsuri
(quiz), servicii de divertisment referitoare la
jocurile de popice, servicii de divertisment
sub formă de filme cinematografice, servicii
de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii educative, de divertisment şi
sportive, simpozioane pe teme de educaţie,
simpozioane pe teme de divertisment, sisteme
de joc (divertisment, educaţie), spectacole
de televiziune prin satelit, stabilirea grilei
de programe de televiziune (programare),
transmisia simultană a unor programe de
televiziune pe mai multe canale, turnee sub
formă de servicii de divertisment.
42. Programare de pagini web, instalarea de
programe, creare de programe informatice,
programare de software educative, programare
de echipamente multimedia, programare de
aplicaţii multimedia, editare de programe
de calculator, programare de pagini web
personalizate, programare de animaţii pe
calculator, servicii de editare pentru programe
informatice, programare de software pentru
jocuri video, programare de software pentru
publicitate online, consultanţă în domeniul
programelor de calculator, elaborare de
programe de calculator pentru internet,
proiectare de decoruri pentru programe de
televiziune, proiectare, creare şi programare de
pagini web, programare de software pentru studii
de piaţă, creare, actualizare şi adaptare de
programe de calculator, programare de software
pentru dezvoltare de site-uri web, programare
de software de calculator pentru citirea,
transmiterea şi organizarea datelor, proiectare şi
dezvoltare de software pentru ghiduri electronice
pentru programe de televiziune, furnizarea de
programe de calculator cu inteligenţă artificială

în reţele de date, dezvoltare de software de
calculator pentru crearea de ghiduri electronice
de programe de televiziune, programare de
software de calculator pentru dicţionare şi
baze de date electronice pentru traduceri,
furnizare de informaţii în legătură cu tehnologia
calculatoarelor şi programare prin intermediul
unui site, furnizare de acces temporar la program
software care nu poate fi descărcat pentru
crearea şi publicarea de jurnale şi bloguri
personale online.

───────

(210) M 2021 07821 (111)183288
(151) 29/10/2021
(732) CRISTIAN TACHE, FAGETULUI

28, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, 900533,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Smashed

(531) Clasificare Viena: 08.01.06; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.24

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
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43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 07856 (111)182866
(151) 01/11/2021
(732) S.T. MANAGEMENT S.R.L.,

DN. 69,KM.10,TIMIS, COMUNA
SÂNANDREI, JUDEŢ TIMIŞ, SAT
SÂNANDREI, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

carnoteca TASTE
COLLECTION

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

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi comestibile.

───────

(210) M 2021 07890 (111)183361
(151) 02/11/2021
(732) S.C. MERT S.A., SOS.

BUCURESTI-URZICENI 50A, SAT
AFUMATI, COMUNA AFUMATI,
JUDET ILFOV, AFUMATI, ILFOV,
ROMANIA

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

(540)

SPARTA

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 07900 (111)182868
(151) 02/11/2021
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) LIMITED, GLOBE
HOUSE, 4 TEMPLE PLACE,
LONDON, WC2R 2PG, GLASGOW,
MAREA BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

neo designed for
glo Golden Tobacco

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

34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical), toate
cu scopul de a fi încălzite dar nu arse, articole
pentru fumători, dispozitive electronice și piese
ale acestora pentru încălzirea tutunului.

───────
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(210) M 2021 07904 (111)183302
(151) 03/11/2021
(732) ROMCARTON SA,

ŞOS.OLTENITEI NR.249, JUD.
ILFOV, POPESTI-LEORDENI,
ILFOV, ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU&
PARTNERS -INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
VIORELE NR.51 BL.37, SC.2, AP.63,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040425,
ROMANIA

(540)

think green

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

16. Cutii din carton, cutii pliabile din carton, cutii
pliabile din hârtie, cutii din carton ondulat, cutii
pliabile din carton ondulat, cutii din hârtie sau
carton, cutii din carton pentru depozitare, de
uz domestic, pungi de hârtie, pungi și saci de
hârtie, pungi din hârtie pentru ambalat, pungi de
hârtie de uz casnic, pungi pentru ambalare din
hârtie biodegradabilă, ambalaj de carton, hârtie
de ambalaj, sacose din hartie.

───────

(210) M 2021 07907 (111)183301
(151) 03/11/2021
(732) ROMCARTON SA,

SOS.OLTENITEI, NR.249,
JUDETUL ILFOV, POPESTI-
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS-INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
STR.VIORELE NR.51, BL.37, SC.2,
AP.63, SECTOR 4, BUCURESTI,
040425, ROMANIA

(540)

think green

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 05.03.13

clase:
16. Cutii din carton, cutii pliabile din carton, cutii
pliabile din hârtie, cutii din carton ondulat, cutii
pliabile din carton ondulat, cutii din hârtie sau
carton, cutii din carton pentru depozitare, de
uz domestic, pungi de hârtie, pungi și saci de
hârtie, pungi din hârtie pentru ambalat, pungi de
hârtie de uz casnic, pungi pentru ambalare din
hârtie biodegradabilă, ambalaj de carton, hârtie
de ambalaj, sacose din hartie.

───────

(591) Culori revendicate: negru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 07919 (111)183338
(151) 03/11/2021
(732) RECICLARE MOLOZ SRL, STR.

1 MAI, NR. 39, LOC. PETREȘTI,
JUDEŢ ALBA, SEBEȘ, ALBA,
ROMANIA

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

(540)

MOLOZ
În conformitate cu prevederile art. 22 din
Legea nr. 84/1998, republicată, conform

adresei înregistrată cu nr. OSIM 1006611 din
data 04.03.2022, solicitantul nu revendică un
drept exclusiv asupra denumirii: “MOLOZ“.

(531) Clasificare Viena: 26.03.05; 26.04.05;
29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

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

39. Colectare, transport si depozitare deșeuri
industriale, închiriere de containere pentru
manipularea si depozitarea deșeurilor, închiriere
de mașini și aparate pentru zdrobirea si
compactarea deșeurilor.
40. Distrugerea, reciclarea, tratarea, sortarea,
prelucrarea deseurilor şi a materialelor
reciclabile.

───────

(210) M 2021 07928 (111)183189
(151) 04/11/2021
(732) PROFI IZO BEK, SAT HUDUM

NR 230, COM. CURTESTI, JUD.
BOTOSANI, BOTOSANI, 711514,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

BEK Building

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 07.01.25;
26.01.16

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

37. Servicii de construcţii de clădiri și reparaţii,
servicii de instalaţii.

───────
(591) Culori revendicate: rosu, gri inchis, 

grideschis, negru
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(210) M 2021 07931 (111)183360
(151) 04/11/2021
(732) CENTRUL PSIHART, STR.

VIȘINILOR NR. 3, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVIŢA NR. 37E, JUD. ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Centrul PsihArt

(531) Clasificare Viena: 05.03.16; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.03; 29.01.04; 27.05.01;
27.05.17

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

35. Întocmire de rapoarte psihologice.
44. Asistență psihologică, analiză
comportamentală în scop medical, consiliere
privind eliberarea încărcăturii emoționale
asociate afecțiunilor medicale, consiliere privind
tratarea psihologică a afecțiunilor medicale,
consiliere psihologică, consilierea psihologică
a personalului, consultanță privind psihologia
integrativă, consultații psihiatrice, elaborare de
profiluri psihologice, examinare psihologică,
elaborare de profiluri psihologice în scopuri
medicale, furnizare de informații privind
modificarea comportamentului, furnizare de
informații referitoare la psihologie, furnizarea
de centre de reabilitare pentru persoanele
cu tulburări psihice, oferire de tratamente
psihologice, psihoterapie holistică, servicii de
consiliere psihologică în domeniul sporturilor,
realizare de evaluări și examinări psihologice
(servicii medicale), servicii de consultanță în
materie de conduită personală, servicii de
depistare a tulburării de deficit de atenție,
servicii de depistare a tulburării de deficit de
atenție și hiperactivitate, servicii de diagnostice

psihologice, servicii de evaluare a personalității
(servicii de sănătate mintală), servicii de
evaluare psihologică, servicii de evaluare și
examinare psihologică, servicii de examinare
psihologică, servicii de psihologie, servicii de
psihologie ocupațională, servicii de psihologie
oferite individual sau grupurilor, servicii de
psihoterapie, servicii oferite de un psihoterapeut,
servicii psihiatrice, servicii de terapie asistată
de animale, servicii de terapie prin artă, servicii
de terapie psihologică pentru sugari și copii,
servicii de testare psihometrică în scopuri
medicale, servicii de teste de personalitate
(servicii de sănătate mintală), servicii de teste de
personalitate cu scopuri psihologice, servicii de
teste psihiatrice, servicii de tratament psihologic,
servicii de teste psihologice efectuate în scopuri
medicale.

───────

(210) M 2021 07943 (111)183364
(151) 04/11/2021
(732) EMACOSMETICS S.R.L, STR.

TARNAVENI NR.18-20, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

EM'S COSMETICS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11;
27.05.17

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

3. Produse cosmetice, preparate cosmetice
nemedicinale, farduri cosmetice, masti
cosmetice, spume (cosmetice), săpunuri
cosmetice, produse cosmetice s preparate
cosmetice, cosmetice funcționale, creme
cosmetice, produse cosmetice colorate,

(591) Culori revendicate: albastru deschis,
albastru închis, roşu, verde, galben, roz
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produse cosmetice decorative, hidratante
(produse cosmetice), uleiuri minerale
(cosmetice), produse cosmetice hidratante,
lotiuni solare (cosmetice), cosmetice pentru
bronzare, preparate autobronzante (cosmetice),
creme autobronzante (cosmetice), eye-liner
(cosmetice), lotiuni autobronzante (cosmetice),
trusa pentru cosmetice, cosmetice pentru
copii, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice organice, preparate emoliente
(cosmetice), preparate hidratante (cosmetice),
anticearcane corectoare (cosmetice), lotiuni
tonice (cosmetice), creme fluide (cosmetice),
cosmetice pentru unghii, cosmetice pentru
buze, baza pentru unghii (cosmetice),
produse cosmetice pentru gene, intaritor
pentru unghii (cosmetice), vârfuri pentru
unghii (cosmetice), produse cosmetice pentru
piele, creme de noapte (cosmetice), henna
pentru scopuri cosmetice, produse cosmetice
pentru sprâncene, concentrate hidratante
(produse cosmetice), preparate cosmetice
pentru baie, preparate cosmetice pentru
slăbire nemedicinale, farduri cosmetice pentru
ochi farduri cosmetice pentru pleoape,
pudre cosmetice pentru fata, rezerve pentru
pudriere (cosmetice), produse cosmetice
pentru animale, masti de piele (cosmetice),
produse cosmetice pentru par, pudre
compacte (produse cosmetice), creme tonifiante
(produse cosmetice), geluri hidratante (produse
cosmetice), geluri cosmetice pentru ochi,
preparate cosmetice pentru bronzat, primer
pentru unghii (cosmetice), creme cosmetice
de mâini, uleiuri cosmetice pentru epiderma,
lotiuni pentru bronzat (cosmetice), creme
cosmetice pentru dus, masti cosmetice cu
nămol, produse pentru bronzare (cosmetice),
cosmetice care conțin panthenol, cosmetice
care conțin cheratina, lotiuni cosmetice
pentru bronzare, creme si lotiuni cosmetice,
lotiuni cosmetice de par lotiuni cosmetice
pentru fata, preparate cosmetice pentru
intarire, creioane cosmetice pentru obraji,
produse cosmetice pentru dus, produse
pentru curatarea fetei (cosmetice), produse
de protecție solara(cosmetice), preparate
pentru protecția solara (cosmetice), creme de
protecție solara(cosmetice), produse cosmetice
pentru îngrijirea pielii, produse cosmetice
pentru deschiderea tenului, produse cosmetice
pentru spalarea fetei, produse cosmetice
exfoliante pentru corp, lotiuni tonice pentru
fata (cosmetice), creme pentru fata(produse
cosmetice), cosmetice pentru tratarea pielii
uscate, produs cosmetice pentru uz personal,
uleiuri de protecție solara (cosmetice), lotiuni

cosmetice pentru indepartarea machiajului,
vopsele de corp (produse cosmetice), produse
exfoliante pentru ten (cosmetice), produse
cosmetice pentru machiajul ochilor, creme
pentru corp (produse cosmetice), șervetele
impregnate cu produse cosmetice, șervetele
impregnate cu lotiuni cosmetice, preparate
cosmetice pentru ingrijirea parului, produse
cosmetice pentru descurcarea parului, uleiuri
pentru protecție solara (cosmetice), sclipici
folosit in scopuri cosmetice, uleiuri pentru
corp (produse cosmetice), ruj cu protecție
solara (cosmetice), șervetele cosmetice umezite
in prealabil, pudra solida pentru pudriere
(cosmetice), lotiuni pentru ingrijirea pielii
(cosmetice), preparate cosmetice pentru
ingrijirea corpului, preparate cosmetice pentru
uscarea unghiilor, lotiuni pentru ten (produse
cosmetice), creme cosmetice pentru piele
uscata, produse cosmetice colorate pentru copii,
cosmetice care conțin acid hialuronic, cosmetice
de ingrijire a frumuseții, preparate cosmetice
cu protecție solara, produse cosmetice pentru
ingrijirea unghiilor, preparate cosmetice pentru
regenerarea pielii, preparate cosmetice pentru
ingrijirea tenului, preparate cosmetice pentru
fermitatea sânilor, rezerve de cosmetice
pentru dozatoare, luciu pentru buze (produse
cosmetice), produse cosmetice de protectie
a buzelor, produse hidratante pentru ten
(produse cosmetice), lotiuni hidratante pentru
piele (produse cosmetice), produse cosmetice
sub forma de lapte, preparate cosmetice
pentru iluminarea pielii (machiaj), produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
cosmetice sub forma de geluri, creme pentru
ingrijirea pielii (produse cosmetice), șervetele
umede impregnate cu lotiuni cosmetice, produse
cosmetice sub forma de uleiuri, masti cosmetice
de curatare pentru fata, produse de curatare
pentru perii cosmetice, uleiuri după expunerea
la soare (cosmetice), produse cosmetice de
aplicare pe buze, produse cosmetice sub forma
de lotiuni, produse cosmetice sub forma de
pudra, lotiuni de corp hidratante (produse
cosmetice), creme hidratante pentru piele
(produse cosmetice), produse cosmetice sub
forma de creme, preparate cosmetice pentru
inhibarea creșterii parului, preparate cosmetice
care ajuta la slăbit, creme cosmetice pentru fata
si corp, geluri pentru corp si fata (cosmetice),
cosmetice si produse de toaleta nemedicinale,
produse cosmetice pentru ameliorarea calitatii
pielii, creme (cosmetice) de corp pentru
fermitate, preparate pentru curatare impregnate
pe discuri cosmetice, produse cosmetice pentru
machiaj (aplicate pe piele), șervetele pentru
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fata imbibate cu produse cosmetice, uleiuri de
ingrijire a pielii (produse cosmetice), preparate
cosmetice de exfoliere pentru fata, preparate
cosmetice pentru baie si pentru dus, produse de
curatare a pielii (produse cosmetice), tampoane
de curatare impregnate cu produse cosmetice,
preparate cosmetice pentru par si pielea
capului, uleiuri parfumate pentru fabricarea de
preparate cosmetice, produse cosmetice pentru
baie (nu cele medicale), cosmetice pentru
vanzare sub forma de kit, dizolvanti pentru
lac de unghii (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru ingrijirea gurii si a dinților,
preparate cosmetice pentru baie (nu de uz
medical), produse cosmetice sub forma de
farduri de pleoape, produse cosmetice sub
forma de fard de obraz, seturi de produse
cosmetice pentru igiena bucala, balsamuri de
buze cu proctie solara (cosmetice), produse de
curatat, cosmetice, pentru ten acneic, produse
cosmetice sub forma de aerosoli pentru ingrijirea
pielii, produse pentru indepartarea lacului de
pe unghii (produse cosmetice), geluri pentru
folosire după expunerea la soare (produse
cosmetice), spray-uri cosmetice pentru ingrijirea
pielii, cu aplicare locala, prosoape din hârtie
pentru mâini, impregnate cu produse cosmetice,
masti pentru inchiderea porilor utilizate ca
produse cosmetice, preparate cosmetice pentru
pielea uscata, pentru femei gravide, creme
cosmetice pentru fermitatea pielii din jurul
ochilor, preparate cosmetice pentru estomparea
ridurilor, cu aplicare topica pe fata, preparate /
pentru ingrijirea pielii in timpul expunerii la
soare (cosmetice), preparate v cosmetice pentru
ingrijirea pielii după expunerea la razele solare,
produse cosmetice pentru protejarea pielii
impotriva arsurilor provocate de soare, benzi de
albire pentru dinți impregnate cu preparate de
albire a dinților (cosmetice).
35. Servicii de agenţii de import-export,
regruparea in avantajul terților a produselor
solicitate la protecţie în clasa 3 (exceptând
transportul), permițând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod.

───────

(210) M 2021 07964 (111)183351
(151) 05/11/2021
(732) HELIANTHUS SNACKS SRL,

STR. VIILOR NR. 2, OFFICE 1,
SAT DRAGOMIRESTI-DEAL, JUD.
ILFOV, COMUNA DRAGOMIRESTI-
VALE, 077096, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

RIO

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile, fructe procesate, arahide preparate,
fistic preparat, caju preparat, migdale preparate,
alune preparate, alune de padure preparate,
seminte preparate, seminte de floarea soarelui
preparate, semințe comestibile, semințe de
floarea soarelui comestibile
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făina şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, gheaţă,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt, sare,
muştar, oţet, sosuri (condimente), condimente,
gumă de mestecat.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale brute și neprocesate, animale vii, fructe
şi legume proaspete, seminţe, plante şi flori
naturale, mâncare pentru animale, malţ.

───────
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(210) M 2021 07974 (111)183309
(151) 05/11/2021
(732) SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI

SA, STR. PRINCIPALA NR. 944,
JUDETUL PRAHOVA, FILIPEŞTII
DE PĂDURE, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

EVOMEC PST
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice si medicale de
uz veterinar, medicamente de uz veterinar,
preparate anti-parazitare de uz veterinar,
preparate chimico-farmaceutice pentru scopuri
veterinare, preparate pentru tratamentul
parazitozelor, germicide, paraziticide, vermifuge.

───────

(210) M 2021 07984 (111)183391
(151) 06/11/2021
(732) RONNA THE BRAND SRL, STR.

EUFROSINA POPESCU NR.
61, BL. L3, SC. A, AP. 13, ET.
3, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

RONNA
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

3. Preparate cosmetice, produse cosmetice.
25. Îmbrăcăminte, costume de baie.

───────

(210) M 2021 07991 (111)183454
(151) 07/11/2021
(732) RAPIDUS ONLINE S.R.L., STR.

OCOLULUI NR. 14, AP. 1, PARTER,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020624,
ROMANIA

(540)

Rapidus

(531) Clasificare Viena: 26.11.06; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12

clase:
39. Transport.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 07992 (111)183455
(151) 07/11/2021
(732) RAPIDUS ONLINE S.R.L, STR

OCOLULUI, NR 14, APT 1
PARTER, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

NK Nukka`s Fashion

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 05.07.06;
26.11.12

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

25. Articole de imbracaminte.
───────

(740) ALECU BOGDAN, STR L PATRASCU
2, ORAS BACAU, JUDET BACAU,
BACAU, 600018, BACĂU, ROMANIA

(540)

Clinica Dr. M Creatorii
unui zambet sanatos

(531) Clasificare Viena: 02.09.10; 27.05.25;
29.01.02; 29.01.03; 29.01.11

(591) Culori revendicate:verde , albastru ,
portocaliu

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

44. Sevicii oferite de un cabinet stomatologic.
───────

(210) M 2021 07998 (111)183291
(151) 08/11/2021
(732) SINCRON EXPERT SRL, STR.

GHEORGHE DOJA NR. 49-51,
DEMISOL-PARTER, JUDEȚ
ARGEȘ, PITEȘTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

ADAGIO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, pește, fructe și legume conservate,
uscate, gemuri, compoturi, produse lactate.
30. Pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, paste, preparate din
cereale.
35. Administrarea afacerilor, servicii oferite de
magazine de vânzare cu amănuntul, cu ridicata,
și vânzare prin poștă sau prin mijloace
electronice.

───────

(210) M 2021 07999 (111)183292
(151) 08/11/2021
(732) SINCRON EXPERT SRL, STR.

GHEORGHE DOJA NR. 49-51,
DEMISOL-PARTER, JUDEȚ
ARGEȘ, PITEȘTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)

ANDANTE

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

(210) M 2021 07997 (111)183407
(151) 08/11/2021
(732) OLIMAR DENTISTES, B-DUL

DACIA 57 BLOC 38-40, SC 1, AP.
3, JUDET DOLJ, CRAIOVA, DOLJ,
ROMANIA
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29. Carne, pește, fructe și legume conservate,
uscate, gemuri, compoturi, produse lactate.
30. Pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, paste, preparate din
cereale.
35. Administrarea afacerilor, servicii oferite de
magazine de vânzare cu amănuntul, cu ridicata,
și vânzare prin poștă sau prin mijloace
electronice.

───────

(210) M 2021 08015 (111)183341
(151) 08/11/2021
(732) MELINDA ERZSE, STR. UZINEI

NR. 1 ET. 4 AP.14, JUDETUL SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA
KINGA-DÓRA BOITOR, STR.
HERMANN OBERTH NR. 2 SC.
B AP. 15, JUDETUL SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

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

(540)

K&M
(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;

27.05.01; 27.05.17

clase:
35. Organizare de prezentări în scop comercial,
servicii de club de cărți cu vânzarea
cu amănuntul de cărți membrilor săi,
servicii publicitare pentru cărți, realizarea
abonamentelor la cărți, reviste, ziare sau benzi
desenate, publicitate în domeniul turismului și
călătoriilor, servicii de vânzare cu amănuntul
si ridicata în legătură cu piese si accesorii
auto pentru vehicule, servicii de vânzare cu

amănuntul si ridicata în legătură cu ornamente
pentru casa si gradina, servicii de vânzare cu
amănuntul si ridicata în legătură cu articole din
metale pretioase, ornamente din sau placate
cu metale pretioase si semipretioase, servicii
de vânzare cu amănuntul si ridicata în legătură
cu inele, lanturi, bijuterii, ceasuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la carti, reviste, ziare sau benzi desenate,
regruparea în avantajul terților a unei game
variante de materiale educative pentru învățarea
limbilor străine, ornamente pentru casa si
gradina, inele, lanturi, bijuterii, ceasuri, piese
si accesorii auto pentru vehicule (exceptand
transportul lor), pentru a permite clientilor
sa le vada si sa le achizitioneze cat mai
comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vanzare prin corespondenta,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web si prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, servicii de magazin fizic sau
online de comercializare cu amanuntul si/sau
cu ridicata, servicii de vanzare cu amanuntul,
servicii de vanzare cu ridicata si servicii
de vanzare online, distribuire de materiale
publicitare, și anume, pliante, prospecte, broșuri,
mostre, în special pentru vânzările la distanță
pe bază de catalog, servicii de gestionare a
afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul
si ridicata, servicii de intermediere comercială,
servicii de comenzi online computerizate pentru
vânzarea de produse cu ridicata și cu amănuntul,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, servicii de agentii de
import-export.
39. Servicii de agenție de turism pentru
organizarea călătoriilor, servicii de agenție de
turism pentru organizarea de vacanțe, servicii
de ghizi de turism, servicii de turism, servicii
de organizare de excursii pentru turiști, servicii
de vizitare a obiectivelor turistice, ghid turistic și
excursii (transport).
41. Furnizare de școli și cursuri de limbi
străine, furnizare de cursuri de pregătire
în domeniul limbilor străine, organizare de
cursuri de limbi străine, cursuri de sprijin
pentru învățarea limbilor străine, cursuri de
dezvoltare personală, instruire cu privire la
dezvoltarea personală, furnizare de cursuri de
instruire în dezvoltarea personală, organizare
de conferințe, organizare de conferințe
educaționale, organizare de seminarii și
conferințe, organizare de conferințe referitoare
la instruire, organizare de conferințe în
scopuri educaționale, organizare de evenimente

(591) Culori revendicate: rosu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de divertisment și evenimente culturale,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare de prezentări cu
scopuri educative, furnizare de spații pentru
petrecerea timpului liber și recreere, organizare
de petreceri, planificare și coordonare de
petreceri (divertisment), servicii de divertisment
pentru petreceri de zile de naștere, furnizare
de instalații de joacă pentru copii, furnizare de
spații de recreere, sub formă de terenuri de joacă
pentru copii, furnizare de servicii educaționale
pentru copii prin intermediul grupurilor de joacă,
servicii de club de cărți cu furnizarea de
informații cu privire la cărți, servicii de cluburi
(divertisment sau educație), cluburi de plajă
și piscină, servicii educative oferite de cluburi,
prestarea de servicii de divertisment educativ
pentru copii în centre after-school, publicare de
cărți și periodice electronice online, publicare de
materiale educative, publicare de periodice și
cărți în format electronic, publicare on-line de
cărți și reviste electronice, servicii de informare
cu privire la cărți, organizare de excursii pentru
divertisment.
43. Servicii de grădinițe pentru copii, grădinițe
și centre de supraveghere de zi, servicii de
catering, servicii de catering pentru case de
oaspeți, servicii de catering pentru petreceri de
zile de naștere, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru conferințe, furnizare
de cazare temporară în pensiuni, servicii oferite
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și
de vacanță, furnizare de cazare temporară în
case de vacanță, servicii de agenții de turism
privind spațiile de cazare, servicii de agenții de
turism pentru efectuarea de rezervări la hotel,
servicii ale agențiilor de turism pentru rezervarea
locurilor de cazare pentru vacanță.

───────

(210) M 2021 08018 (111)183308
(151) 11/11/2021
(732) ASOCIATIA CONSILIUL ROMAN

PUBLICITATE, STR. BUZEȘTI
NR. 61, BL. A6, ETAJ 8, AP. 55,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011013,
ROMANIA

(540)

MARCA ETICĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.03; 26.11.06; 26.11.07; 26.11.09

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

35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, publicitate televizată.

───────
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(210) M 2021 08019 (111)183253
(151) 08/11/2021
(732) NORAND SRL, SAT. LIVEZENI

NR. 256C, JUD. MUREȘ, COMUNA
LIVEZENI, MUREȘ, ROMANIA

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

(540)

mimorello

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
27.05.01; 26.05.01; 26.05.18

clase:
9. Publicații electronice descărcabile, publicații
electronice interactive descărcabile, publicații
electronice care conțin jocuri descărcabile,
publicații electronice descărcabile sub formă de
reviste.
16. Publicații educative tipărite, publicații
imprimate tipărite, cărți pentru copii, caiete de
activități pentru copii, cărți de povești pentru
copii, cărți pentru copii care includ o componentă
audio.
28. Jucării, jucării pentru copii, jucării antistres,
jucării muzicale, jucării electronice, jucării
vorbitoare, jucarii inteligente, jucării din lemn,
jucării electronice didactice, puzzle-uri (jucării),
jucării pentru copii mici, jucării comercializate
la set, jucării din pluș inteligente, jucării, jocuri
și articole de joacă, jocuri, jocuri de societate,
jocuri de manipulare, jocuri electronice educative
pentru copii, jocuri pentru facilitarea dezvoltării
bebelușilor, jocuri de petrecere, jocuri muzicale,
aparate de jocuri electrice educaționale pentru
copii.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la jucării, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu jocuri,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jocuri, servicii de abonamente la publicații,
pentru terți, furnizarea de spațiu publicitar în
publicații periodice, ziare și reviste, servicii de
abonamente la publicații online, pentru terți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu publicații electronice descărcabile, cercetare
de piață pentru compilarea de informații
despre cititorii publicațiilor, redactare de texte
publicitare, redactare de scenarii pentru scopuri
publicitare, producție de materiale publicitare,
servicii publicitare pentru cărți, servicii de
club de cărți cu vânzarea cu amănuntul de
cărți membrilor săi, servicii de agenție literară
constând în negocierea contractelor, regruparea
în avantajul terților de publicații electronice
descărcabile, publicații electronice interactive,
publicații electronice care conțin jocuri, publicații
electronice descărcabile sub formă de reviste,
publicații educative, publicații imprimate, cărți
pentru copii, caiete de activități pentru copii, cărți
de povești pentru copii, cărți pentru copii care
includ o componentă audio, jucării, jucării pentru
copii, jucării antistres, jucării muzicale, jucării
electronice, jucării vorbitoare, jucarii inteligente,
jucării din lemn, jucării electronice didactice,
puzzle-uri (jucării), jucării pentru copii mici, jucării
comercializate la set, jucării din pluș inteligente,
jucării, jocuri și articole de joacă, jocuri, jocuri de
societate, jocuri de manipulare, jocuri electronice
educative pentru copii, jocuri pentru facilitarea
dezvoltării bebelușilor, jocuri de petrecere,
jocuri muzicale, aparate de jocuri electrice
educaționale pentru copii (exceptând transportul
lor), pentru a permite clientilor sa le vada si sa
le achizitioneze cat mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de vanzare
prin corespondenta, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web si prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de magazin
fizic sau online de comercializare cu amanuntul
si/sau cu ridicata, distribuire de materiale
publicitare, și anume, pliante, prospecte, broșuri,
mostre, în special pentru vânzările la distanță
pe bază de catalog, servicii de gestionare a
afacerilor în legătură cu comerțul electronic,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul
si ridicata, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui catalog
online cu informații despre publicații electronice
descărcabile, publicații electronice interactive,
publicații electronice care conțin jocuri, publicații
electronice descărcabile sub formă de reviste,
publicații educative, publicații imprimate, cărți
pentru copii, caiete de activități pentru copii, cărți

(591) Culori revendicate: fucsia, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de povești pentru copii, cărți pentru copii care
includ o componentă audio, jucării, jucării pentru
copii, jucării antistres, jucării muzicale, jucării
electronice, jucării vorbitoare, jucarii inteligente,
jucării din lemn, jucării electronice didactice,
puzzle-uri (jucării), jucării pentru copii mici,
jucării comercializate la set, jucării din pluș
inteligente, jucării, jocuri și articole de joacă,
jocuri, jocuri de societate, jocuri de manipulare,
jocuri electronice educative pentru copii, jocuri
pentru facilitarea dezvoltării bebelușilor, jocuri
de petrecere, jocuri muzicale, aparate de
jocuri electrice educaționale pentru copii, servicii
de intermediere comercială, organizarea și
coordonarea de târguri și expoziții în scopuri
publicitare, servicii de agenții de import-export.
41. Organizare de jocuri educaționale, pregătire
în domeniul afacerilor furnizată prin intermediul
jocurilor, servicii educaționale și de instruire
cu privire la jocuri, publicare și editare de
cărți, publicare de materiale și publicații tipărite,
altele decât cele publicitare, editare de publicații,
publicații de literatură didactică, furnizare de
publicații on-line, împrumut de cărți și publicații
periodice, servicii educaționale pentru copii,
servicii educative pentru dezvoltarea aptitudinilor
intelectuale ale copiilor, redactare de texte, altele
decât cele publicitare, editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, servicii de interpretare și traducere,
publicare de documente, publicare de manuale,
publicare de povești, publicare de ziare,
publicare de jurnale, publicare de texte, publicare
de broșuri, publicare de reviste, publicare de
cărți, publicare de materiale didactice, publicare
de materiale educative, publicare de cărți
audio, servicii de publicare, inclusiv servicii
de publicare electronică, publicare de manuale
școlare, pregătirea de texte pentru publicare,
publicare de produse de imprimerie, servicii de
publicare de reviste, publicare online de ziare
electronice, publicare și editare de materiale
tipărite, publicare de materiale tipărite în format
electronic, publicare de materiale editoriale pe
site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, producție și închiriere de materiale
educaționale și de pregătire, editare de cărți și
recenzii, servicii de informare cu privire la cărți,
închiriere de cărți, servicii de agenție literară.

───────

(210) M 2021 08042 (111)183468
(151) 09/11/2021
(732) IDUNNE COSMETICS SRL,

CALEA DOROBANȚI, NR. 134-138,
BLOC 11, SCARA B, ETAJ 5, AP.
58, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

FUMZ Just Vape it !

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

clase:
34. Soluții lichide pentru țigările electronice,
țigări electronice, țigări care conţin substituenţi
de tutun, nu pentru scopuri medicale, arome,
altele decât uleiurile esențiale, pentru utilizare
în țigări electronice, vaporizatoare cu ingestie
orală pentru fumători, pipe de tutun, muştiucuri
pentru suporturile de ţigări, țigări electronice
și dispozitive pentru utilizare ca alternativă la
țigările tradiționale, cutii pentru țigări electronice,
trabucuri electronice, narghilele electronice, pipe
electronice pentru fumat, vaporizator cu fir
pentru ţigarete electronice şi dispozitive de fumat
electronice, beţişoare de tutun, produse din
tutun pentru a fi încălzite, dispozitive electronice
şi piesele lor pentru încălzirea ţigaretelor sau
tutunului pentru eliberarea de aerosol care conţin
nicotină pentru inhalat, huse şi suporturi de
dispozitive electronice de inhalare cu nicotină,
reumpleri pentru dispozitive electronice de
inhalare cu nicotină, fiole, cartuşe şi cartuşe
reîncărcabile pentru dispozitive electronice de
fumat şi pentru ţigări electronice.

───────
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(210) M 2021 08068 (111)183394
(151) 10/11/2021
(732) TACTICAL FIELD SRL, STR.

MIHAI VITEAZUL NR. 13, JUDEȚ
SATU MARE, BABA NOVAC,
447022, SATU MARE, ROMANIA

(540)

TACTICAL FIELD
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.

───────

(210) M 2021 08071 (111)183445
(151) 10/11/2021
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

Lactogen
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz medical, vitamine si
preparate pe baza de vitamine.

───────

(210) M 2021 08073 (111)183446
(151) 10/11/2021
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

Lactozen
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz medical, vitamine si
preparate pe baza de vitamine.

───────

(210) M 2021 08075 (111)183447
(151) 10/11/2021
(732) ROPHARMA S.A., STR. IULIU

MANIU NR. 55, ET. 1, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500091,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

Lactafort
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Medicamente, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz medical, vitamine si
preparate pe baza de vitamine

───────
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(210) M 2021 08076 (111)183420
(151) 10/11/2021
(732) COMPLEX APICOL VECESLAV

HARNAJ S.A., B-DUL FICUSULUI
NR.42, SECTOR 1, BUCURESTI,
13975, ROMANIA

(540)

APISTIM
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Hrană și băuturi pentru animale

───────

(210) M 2021 08079 (111)183382
(151) 10/11/2021
(732) DR. PHYTO S.R.L., STRADA

NADEȘ 40 D, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

COLISOL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate si articole medicinale si veterinare,
preparate si materiale de diagnostic, suplimente
alimentare si preparate dietetice, exceptând
preparate dezinfectante, antibacteriene, de
igienizare și deodorizare.

───────

(210) M 2021 08080 (111)183381
(151) 10/11/2021
(732) DR. PHYTO S.R.L., STR.

NADEȘ NR. 40 D, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

ANSIOSOL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate şi articole medicinale şi veterinare,
preparate şi materiale de diagnostic, suplimente
alimentare şi preparate dietetice, preparate şi
articole sanitare.

───────

(210) M 2021 08081 (111)183383
(151) 10/11/2021
(732) DR. PHYTO S.R.L., STR.

NADEȘ NR. 40 D, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

FORTIMMUNO BY DR. PHYTO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate şi articole medicinale şi veterinare,
preparate şi materiale de diagnostic, suplimente
alimentare şi preparate dietetice, preparate şi
articole sanitare.

───────
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(210) M 2021 08082 (111)183398
(151) 10/11/2021
(732) DR. PHYTO S.R.L., STR.

NADEȘ NR. 40 D, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

LARISOL BY DR. PHYTO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate şi articole medicinale şi veterinare,
preparate şi materiale de diagnostic, suplimente
alimentare şi preparate dietetice, preparate şi
articole sanitare.

───────

(210) M 2021 08083 (111)183399
(151) 10/11/2021
(732) DR. PHYTO S.R.L., STR.

NADEȘ NR. 40 D, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

RINOSOL BY DR. PHYTO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate și articole medicinale și veterinare,
preparate și materiale de diagnostic, suplimente
alimentare și preparate dietetice, preparate și
articole sanitare.

───────

(210) M 2021 08084 (111)183400
(151) 10/11/2021
(732) DR. PHYTO S.R.L., STR. NADEȘ

NR. 40D, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

TUSSOSOL BY DR. PHYTO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate și articole medicinale și veterinare,
preparate și materiale de diagnostic, suplimente
alimentare și preparate dietetice, preparate și
articole sanitare.

───────

(210) M 2021 08085 (111)183401
(151) 10/11/2021
(732) DR. PHYTO S.R.L., STRADA

NADEȘ NR. 40 D, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

VIROSOL BY DR. PHYTO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate si articole medicinale si veterinare,
preparate si materiale de diagnostic, suplimente
alimentare si preparate dietetice, preparate si
articole sanitare.

───────
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(210) M 2021 08086 (111)183402
(151) 10/11/2021
(732) DR. PHYTO S.R.L., STRADA

NADEȘ NR.40 D, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

VITASOL BY DR. PHYTO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate si articole medicinale si veterinare,
preparate si materiale de diagnostic, suplimente
alimentare si preparate dietetice, preparate si
articole sanitare.

───────

(210) M 2021 08087 (111)183379
(151) 10/11/2021
(732) DR. PHYTO S.R.L., STRADA

NADEȘ NR. 40 D, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

ACNESEPT BY DR. PHYTO

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

───────

(210) M 2021 08088 (111)183282
(151) 10/11/2021
(732) SC CHOCOLAT CENTER SRL,

STR.PROFESOR ION BOGDAN
NR.19, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Chocolat SALON
(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Masaj, masaj thailandez, masaj shiatsu,
masaj și masaj shiatsu terapeutic, masaj
tradițional japonez, masaj cu pietre calde,
servicii de coafor, servicii de coafor pentru
copii, servicii de coafor de lux, servicii de
coafor pentru personalul armatei, servicii de
salon de coafor pentru femei, servicii de
coafor pentru bărbați, servicii de frizerie,
servicii de frizerie pentru bărbați, servicii
de pedichiură, servicii de manichiură și
de pedichiură, servicii de îngrijire cosmetică
a corpului furnizate de stațiunile balneo-
climaterice de tratament, servicii de îngrijire
cosmetică a corpului furnizate de stațiunile
balneo-climaterice, electroliză cosmetică pentru
îndepărtarea părului, îngrijire cosmetică pentru
persoane, servicii de cosmetică, tratamente
cosmetice pentru păr, tratamente terapeutice
pentru față, tratamente terapeutice pentru corp,
tratamente cosmetice pentru ten, tratamente
cosmetice pentru corp, tratamente cosmetice
de umplere prin injecție, servicii de tratamente
cosmetice pentru față și pentru corp, servicii
de tratamente medicale oferite de un centru
spa, servicii de tratamente cosmetice pentru
corp, față și păr, servicii de tratamente
medicale oferite de clinici și spitale, servicii
de tratamente de înfrumusețare,în special

3. Creme pentru curatarea si ingrijirea corpului,
creme de masaj de uz cosmetic, unguente de
uz cosmetic, creme de uz cosmetic pe baza
de uleiuri esentiale, niciunul din aceste produse
nefiind utilizat pentru îngrijirea părului.
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pentru gene, servicii de consultanță cu privire
la tratamentele de înfrumusețare, servicii
consultative și consultanță privind utilizarea
de tratamente non-chimice pentru agricultura
și horticultura durabilă, spălarea părului cu
șampon, servicii de frumusețe oferite de un
centru spa, servicii de epilare, servicii personale
de epilare, servicii de epilare cu laser, servicii
de epilare a sprâncenelor cu ață, servicii de
epilare corporală cu ceară pentru persoane,
servicii de consultanță cu privire la epilarea
corporală, servicii de vopsit gene, servicii de
întors genele, servicii pentru extensii de gene,
servicii de vopsire a genelor.

───────

(210) M 2021 08098 (111)183380
(151) 10/11/2021
(732) DR. PHYTO S.R.L., STRADA

NADEȘ 40 D, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

ACNESOL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Unguente de uz cosmetic, creme de uz
cosmetic pe baza de uleiuri esentiale, creme
pentru curatarea si îngrijirea corpului, creme de
masaj de uz cosmetic.

───────

(210) M 2021 08104 (111)183168
(151) 11/11/2021
(732) CASA SERAFIM SRL, STR.

PARÂNGULUI, NR. 76, CORP C
6, SECTORUL 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI, NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2,
ETAJ 1, SECTORUL 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Unirea Românilor proiect
de țară semnat Cotidianul

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

16. Publicaţii tipărite, fotografii, albume,
invitaţii (papetărie), bannere din hârtie, cărţi,
calendare, reproduceri grafice, invitaţii, reviste
(publicaţii periodice), ghiduri (manuale), buletine
informative tipărite, ziare, agende, broşuri,
materiale tipărite, materiale de scris, plicuri,
pliante, cărţi de vizită, articole de papetărie şi de
birou (cu excepţia mobilei).
35. Publicitate, publicitate prin televiziune,
publicitate radio, producție și distribuție de
reclame la radio și la televiziune, servicii
de publicitate prin intermediul textelor afișate
pe ecrane de televiziune, închirierea spaţiului
publicitar, promovarea produselor și serviciilor
terților prin închiriere de spațiu publicitar în
cadrul emisiunilor tv, emisiunilor de radio, ori
pe site-uri web, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, postarea de afişe
și anunțuri publicitare, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, consultanţă
privind strategiile de comunicare în relaţiile
publice, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, servicii de aşezare
în pagină în scopuri publicitare, scrierea și
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, actualizarea materialelor
de publicitate, producție de programe
de teleshopping, promovarea produselor și
serviciilor terților prin programe tip teleshopping,
marketing, servicii de relaţii media, servicii de
revista presei, servicii de revizuire a articolelor
din ziar, sondaje de opinie, relaţii publice, servicii
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de telemarketingș organizarea de evenimente în
scop publicitar.
38. Difuzare de programe și emisiuni de
televiziune și/sau programe și emisiuni de
radio, difuzarea prin intermediul televiziunii
prin cablu, transmiterea de programe și
emisiuni de televiziune prin satelit, difuzare
de programe și emisiuni de televiziune și/sau
de radio prin intermediul internetului, servicii
de transmisie de programe de televiziune în
sistem pay-per-view, comunicaţii prin terminalele
de calculator, comunicaţii prin reţelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, transmisie de podcasturi,
servicii de agenţie de presă, furnizarea de
forumuri online, flux continuu (streaming) de
date, furnizarea canalelor de telecomunicaţii
pentru serviciile de teleshopping, transmisia
video la cerere, furnizarea de camere de chat pe
internet.
41. Producţia de programe de radio şi de
televiziune, producţia de emisiuni de radio şi
de televiziune, producția de talk-show-uri de
televiziune și de radio, organizarea de dezbateri
televizate, divertisment radio, divertisment de
televiziune, servicii de instruire prin intermediul
emisiunilor de radio sau de televiziune,
organizarea de concursuri televizate, prezentare
de programe de televiziune, servicii ale
studiourilor de televiziune, montaj de programe
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, producție de filme pentru televiziune,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, servicii jurnalistice, furnizare de
informații referitoare la programe de televiziune,
servicii de studiouri de înregistrare, scrierea
de scenarii, altele decât cele publicitare,
închirierea de decoruri pentru studiouri de
televiziune, furnizarea de filme şi programe
de televiziune, nedescărcabile, prin servicii
de transmitere de video la cerere (video-on-
demand), găzduire și organizare de ceremonii
de decernare de premii în domeniul cultural,
artistic, sportiv sau de divertisment, producere
de programe de televiziune în vederea difuzării
pe dispozitive mobile, servicii de reporteri
de ştiri, servicii de reportaje fotografice,
fotografie, furnizarea online de imagini video,
nedescărcabile, furnizarea online de muzică,
nedescărcabilă, servicii de publicare online,
servicii de publicare multimedia, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, creare (redactare)
de podcasturi, furnizarea de informații despre
divertisment, educație, activități sportive și

culturale, subtitrare, scriere de texte, cu
excepția textelor publicitare, publicare de texte
și imagini, inclusiv în format electronic, altele
decât cele în scopuri publicitare, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printr-
o rețea globală de calculatoare, organizarea
expozițiilor în scop educațional sau cultural,
organizarea și coordonarea conferințelor,
congreselor și simpozioanelor, dublări, servicii
de punere în pagină, altele decât pentru scop
publicitar, microfilmare, prezentarea prestaţiilor
live, furnizarea de recenzii pentru scopuri
de divertisment sau culturale, intervievarea
personajelor contemporane în scopuri educative
sau de divertisment, organizarea de concerte,
organizarea de evenimente etnografice,
organizarea de spectacole, organizarea de
evenimente de divertisment, artistice, culturale
sau sportive.

───────

(210) M 2021 08121 (111)183411
(151) 11/11/2021
(732) BERE CZELL SRL, STR. NICOLAE

BĂLCESCU NR. 12, AP. 1, JUDEȚ
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

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

(540)

TPA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
32. Bere si produse de bere, bere de grâu,
bere din malţ, bere fără alcool, bere cu conţinut
caloric scăzut, must de bere, bere amestecată
cu băuturi nealcoolice (shandy), bere îmbogăţită
cu minerale, beri aromatizate, beri artizanale,
băuturi nealcoolice cu aromă de bere, băuturi pe
bază de bere, coctailuri pe bază de bere, băuturi
nealcoolice, băuturi carbogazoase aromatizate,
băuturi nealcoolice din malț, băuturi nealcoolice
fără malț (altele decât cele de uz medical),
extracte de hamei pentru prepararea unor
băuturi.
35. Servicii de comercializare in spatiu fizic si/
sau online, cu amanuntul si/sau cu ridicata in
legatura cu bauturi alcoolice si nealcoolice,bere
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si produse de bere, astfel de servicii pot fi
furnizate de magazine de vanzare cu amănuntul,
puncte de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de târguri comerciale
şi de expoziţii comerciale, organizare de
târguri comerciale, servicii de publicitate pentru
promovarea vânzării de băuturi, servicii de
vânzare de băuturi prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bauturi alcoolice,
bauturi nealcoolice si preparate utilizate la
fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bauturi alcoolice, bauturi
nealcoolice si preparate utilizate la fabricarea
băuturilor.
40. Fabricarea berii, servicii de fabricare de
bere, servicii de pasteurizare pentru alimente și
băuturi, conservarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 08122 (111)182869
(151) 11/11/2021
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) LIMITED, GLOBE
HOUSE, 4 TEMPLE PLACE,
LONDON, WC2R 2PG, GLASGOW,
MAREA BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HYPER X2
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
produse din tutun, înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical), ţigări de foi, trabucuri,
brichete pentru fumători, chibrituri, articole
pentru fumători, hârtie pentru ţigări/ţigarete,
tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru ţigări/
ţigarete, dispozitive de buzunar pentru rularea
ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, cartușe pentru ţigări/

ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/ţigarete
electronice, produse din tutun cu scopul de a fi
încălzite, dispozitive și piese pentru dispozitive
pentru încălzirea tutunului, înlocuitori de tutun
în scopul inhalării, țigări/țigarete conținând
înlocuitori de tutun, tabachere pentru țigări/
țigarete, cutii pentru țigări/țigarete, snus cu tutun,
tutun de prizat, snus fără tutun, preparat de prizat
fără tutun, punguțe de nicotină fără tutun, de uz
oral (nu de uz medical).

───────

(210) M 2021 08123 (111)183246
(151) 11/11/2021
(732) OANA BEATRICE PREOTESCU,

BD UNIRII NR 65, BLOC G1,
SCARA 5, APT 832, ETAJ
8, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

NEOKLEIN

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

35. Servicii de agenții de import, servicii de
comert online cu amănuntul și cu ridicata pentru
produsele oale si tigai din clasa 21.

───────

21. Oale de gătit neelectrice, oale neelectrice
pentru făcut conserve (oale sub presiune), oale
neelectrice de gătit sub presiune, oale pentru
gătire lentă (neelectrice), oale duble pentru
bain-marie neelectrice, oale cu presiune (vase
de bucătărie) neelectrice, oale de fiert sub
presiune, neelectrice, oale și tigăi portabile
pentru camping neelectrice, oale și tigăi pentru
gătit (non-electrice), oale de gătit pentru utilizare
în cuptoare cu microunde, tigăi tigăi neelectrice,
tigăi orientale (wokuri), tigăi pentru clătite, tigăi
cu mâner, tigăi pentru ouă, tigăi de prăjit, tigăi
pentru prăjit, tigăi întinse pentru gătit, tigăi de
clătite suedeze, tigăi de prăjit ouă, raclete pentru
tigăi și oale, tigăi non-electrice de gătit, capace
pentru tigăi de prăjit.
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(210) M 2021 08148 (111)183358
(151) 12/11/2021
(732) QUANTUM NORD SRL, STR.

CONSTANTIN STERE NR. 17,
CAMERA 1, ET. 1, AP. 5, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) IRARDI CONSULTING SRL, BD. GH.
SINCAI 5, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

LAIAs DUAL CATALYTIC

(531) Clasificare Viena: 26.11.06; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

clase:
2. Vopsele, vernisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.

───────

(210) M 2021 08149 (111)183395
(151) 12/11/2021
(732) E-SHOP HOME CONCEPT S.R.L.,

STR. IZVOR, NR.3, JUDEŢ ILFOV,
COM. DASCALU, ILFOV, ROMANIA

(540)

JUPITER BRANDS

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje și componente de
transmisie, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate, pompe de aer (instalații
de garaj), alternatoare, mixere, electrice, pentru
uz casnic, mașini de umplut sticle, perii
pentru aspiratoare, mașini și aparate pentru
curățare, electrice, dispozitive de curățare cu
abur, râșnițe de cafea, altele decât cele
acționate manual, motoare cu aer comprimat,
mașini cu aer comprimat, pompe cu aer
comprimat, pistoare cu aer comprimat pentru
extrudarea masticurilor, compresoare (mașini),
compresoare pentru frigidere, betoniere
(mașini), instalații de condensa, separatoare
de cremă/lapte, concasoare pentru bucătărie,
electrice, generatoare de curent, bormașini,
instalații de evacuare a prafului pentru curățenie,
mașini de finisare, pistoale de lipit, electrice,
răzătoare pentru legume, mașini de găurit
electrice, unelte de mână, altele decât cele
acționate manual, mașini de călcat, extractoare
de suc, electrice, aparate pentru bucătărie,
electrice, aparate de tocat pentru bucătărie,
electrice, mașini de tuns iarba, mașini de tocat
carne, șurubelnițe, electrice, mașini de cusut,
aspiratoare, saci pentru aspiratoare, mașini de
ambalat, decojitoare de legume, electrice.
8. Unelte și ustensile de mână, acționate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepția
armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente utilizate în știință,
de cercetare, nautică de navigație , topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare și învățare, aparate și instrumente
pentru conducerea, distribuția, transformarea,
acumularea, reglarea, reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, și reproducerea sau
procesarea sunetului, sau imaginii sau datelor,
suporturi magnetice de stocare a datelor,
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, discuri de vinil, compact-discuri, dvd-
uri și alte suporturi de înregistrare digitale,
mecanisme pentru aparate care funcționează
cu fise, case de marcat, mașini (dispozitive)
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor și calculatoare, computere și dispozitive

(591) Culori revendicate: alb, negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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periferice pentru computere, software pentru
computere, costume pentru scufundări, măști
pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, clești de nas pentru scufundări
sau înot, mănuși pentru scufundări, aparate
de respirat pentru înot subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor, baterii, baterii
externe, baterii solare.
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit și articole pentru masă,
cu excepția furculițelor, cuțit elor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii, cu excepția pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curățare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și lut.
35. Servicii de comerț online cu amănuntul
si ridicata, promovarea vânzărilor pentru terti,
publicitate.

───────

(210) M 2021 08151 (111)183403
(151) 12/11/2021
(732) AKTIV-POWER SRL, BUCURESTI-

URZICENI, NR.38A, ETAJ 1,
CAMERA 16, JUDEŢ ILFOV,
AFUMATI, 077010, ILFOV,
ROMANIA

(540)

TEKSOR

(531) Clasificare Viena: 26.11.01; 27.05.01;
27.05.17

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

4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
combustibili și materiale pentru iluminat.
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.

8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri.
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.

───────

SRL, STR. MELODIEI NR. 1,
PARTER HOTEL FALEZA, JUD.
GALAŢI, GALAŢI, 800069, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

UPPER STEAK & WINE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
11.01.04

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

43. Servicii de cazare temporară, asigurarea de
hrană și băuturi, pensiuni pentru animale, servicii
de informare, de consiliere și de rezervare
în legătură cu cazarea temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu furnizarea de alimente și băuturi,
închiriere de mobilier, lenjerie de masă, servicii
de masă, și echipamente pentru servirea
de mâncare și băutură, furnizare de cazare
temporară.

───────

(210) M 2021 08171 (111)183368
(151) 12/11/2021
(732) FOODPOINT GALATI CONCEPT
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(210) M 2021 08192 (111)183243
(151) 15/11/2021
(732) NICOLAE-ADRIAN TULUCA,

STR. MIHAIL IVANOVICI GLINKA
NR.13, AT. 5, AP. 12, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, BD.
LACUL TEI 56, BL 19 SC B AP 52,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020392,
ROMANIA

(540)

CRED în ROMÂNIA

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.06

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

9. Programe informatice descărcabile conţinând
materiale de propagandă politică şi de instruire,
inclusiv suportul de înregistrare sau difuzare a
lor.
16. Produse de imprimerie şi tipografie cu
caracter de propagandă şi de instruire politică,
afişe, broşuri, pliante, reviste, publicaţii (ziare
şi reviste cu caracter de periodice), articole de
birou.
29. Băuturi pe bază de lapte, băuturi pe bază
de bacterii din acid lactic, brânzeturi, cârnați,
caltaboș, carne și produse din carne, conserve
cu legume, fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, gemuri, jambon, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
lebăr, mezeluri, ouă și produse din ouă, paste de
carne, paste tartinabile din pește, fructe de mare
și moluște, pește, fructe de mare și moluște, nu
vii, produse lactate și înlocuitori, sarmale, supe
și baze de supă, extracte din carne, tobă, uleiuri
și grăsimi comestibile, unt.
30. Aluaturi și amestecuri din acestea, batoane
de cereale și batoane energizante, cereale,
dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată și gumă

de mestecat, făină, glazuri dulci și umpluturi,
jeleuri, mere glazurate, miere, mieji de nucă
și alți mieji trași în zahăr caramelizat, nuga,
orez, pâine, paste uscate și proaspete, tăieței
și găluște, plăcinte, prăjituri, praline, preparate
de condimente, produse de cofetărie din fructe,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), sandvișuri, sare, mirodenii, arome
și condimente, semințe procesate, amidon
și produsele acestora, preparate coapte și
drojdie, siropuri și melasă, sosuri sărate,
sosuri condimentate (chutney) și paste, tarte,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole respectiv: miere,
miere naturală, miere maturată natural, miere
(pentru alimentație), miere cu trufe, miere
de helichrysum, miere de manuka, produse
tartinabile dulci (miere), miere cu plante
aromatice, miere biologică pentru consum uman,
cremă de zahăr invertit (miere artificială),
propolis, propolis de uz alimentar, ceară de
albine de uz alimentar.
35. Servicii de informare a publicului, de
difuzare de declaraţii sau anunţuri cu caracter
de propagandă. asistență în management
pentru întreprinderi comerciale sau industriale,
asistență în conducerea afacerilor, asistență
administrativă în procesul de prezentare a
unui răspuns la cererile de oferte, agenții de
publicitate, consultanță cu privire la strategia de
comunicare în domeniul publicității, consultanță
în afaceri, consultanță în managementul
și organizarea afacerilor, consultanță pentru
conducerea afacerilor, consultanță privind
organizarea afacerii, dezvoltare de conceptii
de publicitate, decorarea vitrinelor, difuzare de
anunțuri publicitare, distribuire de eșantioane,
estimare în afaceri comerciale, informații
pentru afaceri, închiriere de timp publicitar
în mijloacele de comunicare, închiriere de
standuri de vânzare, indexare web în
scop comercial sau publicitar, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
înregistrarea de comunicate scrise și de
date, managementul activităților de impresariat
artistic, managementul afacerilor sportivilor,
marketing destinat unui anumit scop, marketing
în cadrul publicării de software, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, organizare de târguri comerciale,
organizare de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de prezentări
de modă în scop promoțional, prestarea
de servicii de piață inteligentă, previziuni
economice, prezentare de produse, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, producție de

(591) Culori revendicate: albastru, galben,
rosu



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

690

clipuri publicitare, producție de programe de
teleshopping, promovare de produse și servicii
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, promovarea vânzărilor pentru
terți, publicare de texte publicitare, publicitate,
publicitate directă prin poștă, publicitate on-
line într-o rețea informatizată, publicitate
prin corespondență, publicitate radiofonică,
publicitate televizată, reactualizarea materialelor
publicitare, publicitate de tip pay-per-click
(ppc), redactare de scenarii pentru scopuri
publicitare, redactare de texte publicitare,
servicii de comparare a prețurilor, servicii de
comunicaţii corporative, servicii de inteligență
competitivă, servicii de intermediere comercială,
servicii de intermediere de afaceri cu privire
la corelarea potențialilor investitori privați cu
antreprenorii care au nevoie de finanțare, servicii
de marketing, servicii de layout în scopuri
publicitare, servicii de lobby comercial, servicii
de modele în scop publicitar sau de promovare
a vânzărilor, servicii de memento pentru întâlniri
(lucrări de birou), servicii de relații cu publicul,
servicii de relaţii media, servicii de revista presei,
servicii de secretariat, servicii de stenografie,
servicii de telemarketing, sondaje de opinie,
sistematizarea informațiilor în fișiere electronice,
studii de piață.
36. Strângerea de fonduri în scopuri electorale
precum şi servicii cu caracter financiar
sau economic efectuate în vederea realizării
propagandei politice.
41. Organizarea de mitinguri, întruniri cu
caracter electoral, organizarea de conferinţe
şi congrese, activităţi cu caracter sportiv şi
cultural pentru nominalizarea şi susţinerea
candidaţilor în campanii electorale, organizarea
de manifestări culturale, mese rotunde şi
seminarii, instruire politică efectuată prin mass-
media.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii
oferite de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță.
45. Organizarea de activităţi politice,
organizarea de evenimente politice.

───────

(210) M 2021 08201 (111)183173
(151) 15/11/2021
(732) VINEX MURFATLAR SRL, STR

COCHIRLENI, NR.1, JUDET
CONSTANTA, CERNAVODA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

TRAINIC

(531) Clasificare Viena: 27.07.17; 05.01.01;
05.01.19

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

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

───────
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(210) M 2021 08202 (111)183272
(151) 16/11/2021
(732) ZENEEA TWIN, STR. BODOC,

NR. 2, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

RESTAURANT
CONACUL ZENEEA

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 07.01.01;
04.05.21; 26.01.02

clase:
39. Livrare de alimente de către restaurante,
livrare de alimente și băuturi preparate pentru
consum, livrare de pizza, livrare pe cale rutieră,
organizarea ridicării de produse, servicii de
livrare, servicii de livrare a alimentelor, transport
și depozitare
41. Organizare de activități de divertisment,
organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, organizare
de divertisment pentru nunți, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
de recreere, organizare de evenimente
pentru divertisment, organizare de evenimente
recreative, organizare de festivaluri în scopuri
recreative, organizare de festivaluri pentru
divertisment, organizare de petreceri, organizare
de prezentări în scopuri recreative, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare de
serbări în scopuri recreative, organizare de

serbări în scopuri de divertisment, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
spectacole de divertisment, organizare și
coordonare de activități de divertisment,
organizare și coordonare de baluri(divertisment),
organizarea de baluri(divertisment), organizarea
de evenimente culturale și artistice,
organizarea spectacolelor, planificarea de
petreceri, planificarea de recepții (divertisment),
planificarea de spectacole.
43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite
de bufet salate, servicii oferite de bufete cu
autoservire, servicii oferite de cantine, servicii
oferite de ceainării, decorare de alimente,
decorare de torturi, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de locuri de cazare pentru recepții,
oranizare de recepții pentru nunți (mâncare
și băutură), organizare de mese la hoteluri,
servicii oferite de pizzerii, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, preparare de mâncăruri, preparare de
mâncăruri pentru alte persoane, pe bază de
subcontractare, servicii oferite de restaurante
(servirea mesei), servicii oferite de restaurante
cu autoservire, servicii oferite de restaurante
de delicatese, servicii oferite de restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii ale
barurilor, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii de cazare cu mic dejun inclus, servicii
de ceainărie, servicii de club pentru furnizare
de mâncare și băuturi, servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de mâncare la
pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la
pachet, servicii de organizare de banchete,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu licență,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurant prestate de hoteluri,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurație
pentru recepțiile firmelor (furnizare de alimente
și băuturi), servicii de terasă berărie, servicii
oferite de rotiserii, servicii pentru furnizarea
de alimente, servicii pentru furnizarea de
băuturi, servicii pentru prepararea mâncărurilor
și a băuturilor, servicii prestate de bucătari
personali, servicii prestate de localurile unde se
servește înghețată, servicii specifice barurilor de
cocteiluri, servicii în domeniul gustărilor, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și

(591) Culori revendicate: Crem, Maro, Rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de băuturi alcoolice, sevicii de baruri care
servesc bere, servicii oferite de snack-baruri,
spații pentru festivități și facilități temporare
de birouri și reuniuni, furnizare de centre
comunitare pentru adunări și întâlniri sociale,
furnizare de locuri cazare pentru reuniuni,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, furnizare de spații special amenajate
pentru conferințe, furnizare de spații special
amenajate pentru congrese, furnizare de spații și
materiale pentru conferințe, expoziții și reuniuni,
furnizare de săli de conferințe, organizare de
recepții pentru nunți (spații), închiriere de săli de
reuniune, închiriere de săli pentru evenimente
sociale.

───────

(210) M 2021 08211 (111)183295
(151) 15/11/2021
(732) GIES TEAM S.R.L., STR.

CALUGARENI NR. 7, JUD ILFOV,
SAT DOMNESTI, ILFOV, ROMANIA

(740) ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. GHEORGHE
STEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

KEDR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.05;
27.05.24; 26.04.02; 15.07.01

clase:
7. Mașini-unelte acționate electric, respectiv:
mașini de înșurubat, mașini de găurit,
motocoase, coase electrice, șlefuitoare cu
bandă, fierăstrău, mașini pentru gravare,
mașini de șlefuit orbitale, șlefuitor cu vibrații,
polizoare unghiulare, ciocane rotopercutoare,
rindea electrică, suflante de aer cald, mașini de
frezat.
8. Unelte şi scule acționate manual.
9. Acumulatori electrici, încărcător pentru
acumulatori de mașini de găurit și înșurubat.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în magazine, prin cataloage cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web, în
legătură cu mașini-unelte acționate electric,
cum ar fi mașini de înșurubat, mașini de
găurit, motocoase, coase electrice, șlefuitoare
cu bandă, fierăstrău, mașini pentru gravare,
mașini de șlefuit orbitale, șlefuitor cu vibrații,
polizoare unghiulare, ciocane rotopercutoare,
rindea electrică, suflante de aer cald, mașini
de frezat, unelte si scule actionate manual,
precum și acumulatori electrici, încărcător pentru
acumulatori de mașini de găurit și înșurubat.

───────

(591) Culori revendicate: albastru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 08212 (111)183296
(151) 15/11/2021
(732) GIES TEAM S.R.L., STR.

CALUGARENI NR. 7, JUD ILFOV,
SAT DOMNESTI, ILFOV, ROMANIA

(740) ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. GHEORGHE
STEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Archer

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.05.15;
29.01.11

clase:
7. Mașini-unelte acționate electric, respectiv:
mașini de înșurubat, mașini de găurit,
motocoase, coase electrice, șlefuitoare cu
bandă, fierăstrău, mașini pentru gravare,
mașini de șlefuit orbitale, șlefuitor cu vibrații,
polizoare unghiulare, ciocane rotopercutoare,
rindea electrică, suflante de aer cald, mașini de
frezat
8. Unelte şi scule acționate manual
9. Acumulatori electrici, încărcător pentru
acumulatori de mașini de găurit și înșurubat
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în magazine, prin cataloage cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web, în
legătură cu mașini-unelte acționate electric,
cum ar fi mașini de înșurubat, mașini de
găurit, motocoase, coase electrice, șlefuitoare
cu bandă, fierăstrău, mașini pentru gravare,
mașini de șlefuit orbitale, șlefuitor cu vibrații,
polizoare unghiulare, ciocane rotopercutoare,
rindea electrică, suflante de aer cald, mașini
de frezat, unelte si scule actionate manual,

precum și acumulatori electrici, încărcător pentru
acumulatori de mașini de găurit și înșurubat.

───────

(210) M 2021 08213 (111)183299
(151) 15/11/2021
(732) GIES TEAM S.R.L., STR.

CALUGARENI NR. 7, JUD. ILFOV,
SAT DOMNESTI, ILFOV, ROMANIA

(740) ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. GHEORGHE
STEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BELMASTER
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.05;

03.04.14

clase:
7. Mașini-unelte acționate electric, respectiv:
mașini de înșurubat, mașini de găurit,
motocoase, coase electrice, șlefuitoare cu
bandă, fierăstrău, mașini pentru gravare,
mașini de șlefuit orbitale, șlefuitor cu vibrații,
polizoare unghiulare, ciocane rotopercutoare,
rindea electrică, suflante de aer cald, mașini de
frezat
8. Unelte şi scule acționate manual
9. Acumulatori electrici, încărcător pentru
acumulatori de mașini de găurit și înșurubat
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în magazine, prin cataloage cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web, în
legătură cu mașini-unelte acționate electric,
cum ar fi mașini de înșurubat, mașini de
găurit, motocoase, coase electrice, șlefuitoare
cu bandă, fierăstrău, mașini pentru gravare,

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

(591) Culori revendicate: rosu, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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mașini de șlefuit orbitale, șlefuitor cu vibrații,
polizoare unghiulare, ciocane rotopercutoare,
rindea electrică, suflante de aer cald, mașini
de frezat, unelte si scule actionate manual,
precum și acumulatori electrici, încărcător pentru
acumulatori de mașini de găurit și înșurubat

───────

(210) M 2021 08214 (111)183298
(151) 15/11/2021
(732) GIES TEAM S.R.L., STR.

CLUGĂRENI NR. 7, JUD. ILFOV,
SAT DOMNESTI, ILFOV, ROMANIA

(740) ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PFA, STR.
GHEORGHE ŞTEFAN NR. 32,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

MNSK ELECTRO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 25.01.05; 29.01.03; 29.01.06;
29.01.08

clase:
7. Mașini-unelte acționate electric, respectiv:
mașini de înșurubat, mașini de găurit,
motocoase, coase electrice, șlefuitoare cu
bandă, fierăstrău, mașini pentru gravare,
mașini de șlefuit orbitale, șlefuitor cu vibrații,
polizoare unghiulare, ciocane rotopercutoare,
rindea electrică, suflante de aer cald, mașini de
frezat.
8. Unelte şi scule acționate manual.
9. Acumulatori electrici, încărcător pentru
acumulatori de mașini de găurit și înșurubat.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata

în magazine, prin cataloage cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web, în
legătură cu mașini-unelte acționate electric,
cum ar fi mașini de înșurubat, mașini de
găurit, motocoase, coase electrice, șlefuitoare
cu bandă, fierăstrău, mașini pentru gravare,
mașini de șlefuit orbitale, șlefuitor cu vibrații,
polizoare unghiulare, ciocane rotopercutoare,
rindea electrică, suflante de aer cald, mașini
de frezat, unelte si scule actionate manual,
precum și acumulatori electrici, încărcător pentru
acumulatori de mașini de găurit și înșurubat.

───────

(210) M 2021 08216 (111)183297
(151) 15/11/2021
(732) GIES TEAM S.R.L., STR.

CĂLUGĂRENI NR. 7, JUD. ILFOV,
SAT DOMNESTI, ILFOV, ROMANIA

(740) ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PFA, STR.
GHEORGHE STEFAN NR. 32,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ELTOS
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;

26.11.02; 26.13.25; 29.01.03; 29.01.06;
29.01.08

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

7. Mașini-unelte acționate electric, respectiv:
mașini de înșurubat, mașini de găurit,
motocoase, coase electrice, șlefuitoare cu
bandă, fierăstrău, mașini pentru gravare,
mașini de șlefuit orbitale, șlefuitor cu vibrații,
polizoare unghiulare, ciocane rotopercutoare,

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

(591) Culori revendicate: gri închis, gri
deschis, verde, negru
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rindea electrică, suflante de aer cald, mașini de
frezat.
8. Unelte şi scule acționate manual.
9. Acumulatori electrici, încărcător pentru
acumulatori de mașini de găurit și înșurubat.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata
în magazine, prin cataloage cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web, în
legătură cu mașini-unelte acționate electric,
cum ar fi mașini de înșurubat, mașini de
găurit, motocoase, coase electrice, șlefuitoare
cu bandă, fierăstrău, mașini pentru gravare,
mașini de șlefuit orbitale, șlefuitor cu vibrații,
polizoare unghiulare, ciocane rotopercutoare,
rindea electrică, suflante de aer cald, mașini
de frezat, unelte si scule actionate manual,
precum și acumulatori electrici, încărcător pentru
acumulatori de mașini de găurit și înșurubat.

───────

(210) M 2021 08236 (111)183198
(151) 16/11/2021
(732) PANOCUBE S.R.L,

STR.ZORELELOR, NR.7A,JUDET
BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) INTELLEXIS S.R.L., STR. CUȚITUL
DE ARGINT, NR. 68, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ROOTS VILLAS
(531) Clasificare Viena: 27.05.04; 27.05.17;

05.01.01; 26.01.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de cazare temporara, inchiriere de
case de vacanță.

───────

(210) M 2021 08239 (111)183224
(151) 17/11/2021
(732) ANDREI ARDELEAN, STR.

CÂMPULUI, NR.20A3,SAT GIROC,
JUDET TIMIS, COMUNA GIROC,
TIMIȘ, ROMANIA
NICOLAE-DANIEL CHIRTEȘ,
STR. RODIN, NR. 36, SAT
DUMBRĂVIȚA, JUDET TIMIS,
COMUNA DUMBRAVITA, TIMIȘ,
ROMANIA
BOGDAN-SEBASTIAN BUZATU,
STR. TITU MAIORESCU,
BL. L3, SC. 1, ET. 3, AP. 11,
JUDET HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

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

(540)

BAN THE MUSIC

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.19;
22.01.05; 26.01.03

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

25. Articole de îmbrăcăminte brodate, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
articole de îmbrăcăminte din imitație de
piele, articole de îmbrăcăminte din piele,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
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lungi, jachete pentru bărbați, jachete sport,
jeanși denim, maiouri, maiouri cu mânecă
lungă, maiouri sportive, mantii de blană,
manșete (îmbrăcăminte), mănuși de iarnă,
mănuși fără degete (îmbrăcăminte), mânuși
pentru condus, mănuși lungi fără deget, mănuși
tricotate, măști pentru dormit, măști pentru ochi,
neglijeuri, paltoane, pantaloni cargo, pantaloni
de antrenament, pantaloni din piele, pantaloni
largi, pantaloni impermeabili, pantaloni mulați,
pantaloni pentru copii, pantaloni pentru gravide,
pantaloni scurți, pantaloni sport, papioane,
pulovere, ponchouri, pulovere cu glugă, pulovere
cu guler pe gât, pulovere cu guler rotund,
pulovere cu guler înalt, pulovere cu gât în formă
de v, pulovere cu mânecă lungă, pulovere fără
mâneci, pulovere tip polo, redingote, rochii de
bal, rochii din imitație de piele, rochii din piele,
rochii drepte, rochii lungi de seară, rochii pentru
femei, rochii pentru gravide, sacouri de gală,
salopete scurte, salopete scurte (articole de
îmbrăcăminte), seturi de bluză și jachetă, seturi
de maiouri și șorturi (articole vestimentare),
slipuri de baie, smochinguri, șaluri și eșarfe de
cap(articole de imbracaminte), șalvari, șorturi,
șorturi de baie, șorturi pentru sport, șorțuri
(îmbrăcăminte), șosete, șosete cu deget, șosete
cu talpă, șosete care absorb transpirația, șosete
de lână, șosete impermeabile, șosete pentru
bărbați, șosete pentru sport, șosete peste
genunchi, șosete și ciorapi, sutiene fără bretele,
sutiene și brasiere, taioare, topuri (articole
vestimentare), topuri (cămăși fără mâneci),
topuri cu spatele gol, trening (pantaloni de),
treninguri (pentru sport), treninguri de nailon
și bumbac, tricotaje(articole de imbracaminte),
tricouri, ținute de seară, ținută stil casual, tricouri
cu mânecă scurtă, tricouri de tenis, tricouri
imprimate, tricouri pentru fotbal, tricouri polo,
tricouri sportive fără mâneci, tunici, trusouri
(articole de îmbrăcăminte), uniforme, uniforme
profesionale, veste, veste de piele, veste
matlasate.
41. Servicii muzicale de divertisment oferite de
un artist, editare de înregistrări audio, editare
de înregistrări video, editare sau înregistrare de
sunete și imagini, editare video, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată) de
pe site-uri web cu muzică în format mp3 de
pe internet, înregistrări de muzică, înregistrări
originale, înregistrări pe benzi video (filmare),
producția de muzică, producție audio și video
și fotografie, producție de casete audio în
scopuri de divertisment, producție de casete
video, producție de casete video și videodiscuri,
producție de clipuri cinematografice animate,
producție de divertisment sub formă de casete

îmbrăcăminte pentru domnișoare de onoare,
articole de îmbrăcăminte pentru petrecerea
timpului liber, articole de îmbrăcăminte pentru
protejarea hainelor, articole de îmbrăcăminte
pentru sport, articole de îmbrăcăminte
pentru tenis, articole de îmbrăcăminte
termice, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
articole de îmbrăcăminte din catifea, articole
de îmbrăcăminte din cașmir, articole de
îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în
jurul gâtului, ascoturi (cravate), halate de baie ,
bandane, baticuri, batiste de buzunar, bentițe
de gât (părți de articole de îmbrăcăminte),
bentițe de protecție pentru urechi(articole de
imbracaminte), bermude, bikini, blazere, blugi,
bluze, bluze cu glugă, bluze cu guler pe gât,
bluze cu guler înalt, bluze de antrenament,
bluze de corp, bluze de trening, bluze scurte,
bluze sport, bluze sport cu mâneci scurte, bluze
tubulare, căciuli tip cagulă, cămăși, camasi cu
maneca lunga, cămăși care se poartă fără
cravată, cămăși cu guler fără nasturi, cămăși cu
mânecă scurtă, cămăși cu nasturi, cămăși de
costum, cămăși de noapte japoneze (nemaki),
cămăși de noapte pentru femei, cămăși de tip
hawaian cu nasturi în față, cămăși din catifea
reiată, cămăși din materiale țesute, cămăși din
tricot, cămăși hawaiene, cămăși matlasate de
uz sportiv, cămăși pentru costum, cămăși pentru
gravide, cape, capoate, cardigane, centuri din
materiale textile, chiloți, cămăși rezistente la
vânt, cămăși stil sport, cămăși și furouri,
căptușeli confecționate (piese vestimentare),
cravate, curele (accesorii vestimentare), curele
din piele (îmbrăcăminte), egări (pantaloni),
eșarfe, flanele de lână, fulare (îmbrăcăminte),
fuste, fuste mini, fuste plisate, fuste-pantalon,
geci,  geci  cu mâneci,  geci  "bomber",  geci
de puf, geci din piele, helănci, hanorace cu
glugă, îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte
din in, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte
din latex, îmbrăcăminte formală de seară,
îmbrăcăminte impermeabilă pentru activități
în aer liber, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte pentru femei,
impermeabile, jachete, jachete care sunt articole
de îmbrăcăminte sport, jachete casual, jachete
cu două fețe, jachete cămașă, jachete de seară,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
gravide, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete din
denim, jachete din polar, jachete din tricot,
jachete groase, jachete impermeabile, jachete
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video, producție de divertisment sub formă de
înregistrări audio, producție de filme în scopuri
de divertisment, producție de filme în studiouri,
producție de materiale de divertisment audio,
producție de materiale muzicale într-un studio
de înregistrare, producție de înregistrări audio,
producție de înregistrări audio și video pe
suporturi audio și video, producție de înregistrări
audiovizuale, producție de înregistrări muzicale,
producție de înregistrări sonore și muzicale,
producție de înregistrări sonore și/sau video,
producție de înregistrări video, producție de
videouri muzicale, realizare de spectacole de
divertisment în direct, servicii de editare audio și
video, divertisment muzical oferit de o formație
artistică, organizare de spectacole muzicale.

───────

(210) M 2021 08242 (111)183067
(151) 16/11/2021
(732) TRUSTHEAD SERVICES SRL,

STR. CUZA VODA BL. D4B, AP.
1, JUDEȚ HUNEDOARA, DEVA,
330021, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

românEȘTI Cu români.
Despre români

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.01.04

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

41. Educație și instruire, divertisment și sport.
───────

(210) M 2021 08249 (111)183211
(151) 16/11/2021
(732) LION COMMUNICATION

SERVICES S.A., STR. NICOLAE
IORGA NR. 13, CORP A, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

est.now

clase:
35. Consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, asistenta in
managementul afacerilor comerciale sau
activitatilor unei societati industriale sau
comerciale, consiliere, informare sau rapoarte
pentru afaceri, administraţie comercială, date
referitoare la afaceri, informaţii pentru afaceri
şi servicii de consultanta in afaceri, servicii
de consiliere, de dezvoltare și de punere în
aplicare de strategii în domeniul marketingului,
comerțului, publicității și comunicării, studii
de piaţă, cercetare, compilare, prelucrarea
şi analiză de date comerciale, publicitate
şi marketing, agenţii de publicitate, servicii
de promovare, publicitate, distribuire de
prospecte și mostre, distribuire de prospecte,
marketing, publicitate, dezvoltare de conţinut şi
consultanţă pentru firme în domeniul serviciilor
de strategii pentru comunicaţii cu privire
la mărci, servicii de branding, şi anume,
analiză şi consultanţă comercială cu privire la
mărcile pentru firme, servicii de consiliere în
legătură cu promovarea vânzărilor, analiză a
datelor comerciale în domeniul științei datelor
și consultanței pentru acestea, analiză de
marketing sub forma serviciilor de măsurare și
optimizare a atribuirii mediei digitale, servicii

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: negru, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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de segmentare a clienților, și anume servicii
de marketing sub forma coordonării urmăririi
comportamentului consumatorilor și al analizei
tendinței consumatorilor, servicii de consiliere
și asistență pentru firme referitoare la analiza
intereselor clienților și obiceiurilor de cumpărare,
servicii de gestionare a publicităţii, și anume
administrarea materialelor și mediei comerciale
și publicitare, servicii de planificare şi achiziţie
media, închiriere de material publicitar, servicii
de închiriere şi de cumpărare de timpi şi
de spaţii publicitare prin toate mijloacele şi
toate suporturile de comunicaţii, servicii de
creare, scriere, editare, publicare și distribuirea
de texte publicitare, produse vizuale, conținut
și materiale publicitare respectiv: foi volante,
prospecte, produse de imprimerie, campanii în
cutia poștală, kituri media, eșantioane, servicii
de promovare de produse si servicii pentru
terti, servicii de producţie, postproducţie, editare,
publicare, distribuţie, închiriere şi proiectare
de lucrări de sunet, video şi cinematografice,
în scopuri publicitare, redactare de scenarii
pentru scopuri publicitare, servicii de modelare
în scopuri publicitare, servicii de consultanţă
referitoare la optimizarea site-urilor web şi
traficului, furnizare, compilare și servicii de
analiză de informații de afaceri, statistici ale
firmelor și informații comerciale, organizarea,
dezvoltarea şi administrarea de evenimente în
scopuri comerciale sau publicitare, consultanţă
în organizarea, dezvoltarea şi coordonarea
evenimentelor în scopuri comerciale sau
publicitare, organizare de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, servicii de relaţii cu
publicul, servicii de lobby comercial, servicii de
intermediere de afaceri cu privire la corelarea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de
asistenţă referitoare la căutarea de sponsorizare
publicitară, consiliere pentru strategii pentru
medii sociale, administrarea comunităţii în
media socială, publicitate on-line într-o reţea
informatizată, estimare în afaceri comerciale,
evaluări referitoare la aspecte comerciale,
servicii de evaluare a mărcilor, servicii de
strategie în afaceri, servicii de strategie de
marcă, reproducere de documente (lucrări de
birou).
41. Divertisment, servicii de editare altele
decât cele cu scop publicitar, servicii de
pregătire şi de predare, servicii de creare,
scriere, editare, publicare și distribuire de
texte, produse vizuale, conținut și materiale
altele decât cele cu scop publicitar, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o reţea globală de calculatoare, servicii

de publicare on-line, publicare on-line de
cărţi şi reviste, microeditare, furnizarea de
publicaţii electronice on-line, muzică digitală şi
divertisment pe cale digitală (nedescărcabile),
producție, postproducție, editare, distribuție,
închiriere și proiectare de lucrări de sunet, video
și cinematografice, nu în scopuri publicitare,
organizare de evenimente culturale sau sportive
(evenimente), organizare de colocvii, conferințe
și congrese, coordonarea de cursuri, seminare
și ateliere de lucru referitoare la afaceri,
administrație comercială, publicitate, marketing
și promovare (instruire), servicii de educație,
instruire și predare referitoare la afaceri,
administrație comercială, publicitate, marketing
și promovare, organizare şi coordonare de
competiţii (educaţie sau divertisment), furnizare
de texte, produse vizuale și conținut electronic
online, nedescărcabile, traducere şi interpretare,
planificarea de recepţii (divertisment), servicii
de expoziţii cu scop educativ cultural sau
de divertisment, expoziţii culturale, spectacole
de divertisment sub formă de spectacole live
sau preînregistrate de dans, muzică, teatru,
comedie, ale trupelor muzicale și trupelor
de rock, prezentare de filme, spectacole,
piese sau spectacole muzicale, producţie
de programe de televiziune, producție și
sindicalizare de programe și reclame radio
și tv, servicii de producţie şi postproducţie
de sunet, video şi auxiliare, înregistrări de
muzică, servicii de editare şi intensificare a
sunetelor, suprapunere de dialoguri, muzica,
efecte sonore, dialoguri şi naraţiuni, înregistrarea
în direct de efecte sonore, post-producţie audio,
redare şi intensificare audio, luping/dublare
şi înregistrare în limbi străine, post-producţie
video, post-producţie audio, adăugarea de
efecte vizuale şi de grafică la benzi video,
benzi audio, media digitală şi filme, procesarea,
editarea, intensificarea, refacerea, convertirea
şi reformatarea de filme, media digitală şi
benzi audio, servicii de editare de filme, medii
digitale şi casete video, procesare de cd-
uri, dvd-uri şi medii electronice, producţie şi
efecte speciale pentru materiale publicitare,
filme şi televiziune, servicii de exploatare
de filme de animaţie şi artistice, închirierea
de echipament utilizat pentru producţia de
filme, media digitală şi benzi video, cât şi în
lucrări de post-producţie, producţie, prezentare,
distribuţie, difuzare simultană, distribuire în reţea
şi închiriere de programe de radio şi televiziune
incluzând materiale publicitare, divertisment
interactiv, înregistrări de filme, video şi sonore,
discuri compacte interactive şi cd-rom-uri,
producţie şi închiriere de materiale educaţionale
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şi de pregătire, servicii de compoziţii muzicale,
servicii de inchiriere de echipament audio si
video, servicii de înregistrări în studio, subtitrare,
servicii ale unui fotograf, inclusiv toate serviciile
menţionate mai sus prestate on-line dintr-o reţea
de calculatoare sau prin internet sau extraneturi,
servicii de informare, consiliere si consultanta cu
privire la toate serviciile mentionate anterior.

───────

(210) M 2021 08250 (111)183210
(151) 16/11/2021
(732) LION COMMUNICATION

SERVICES SA, STR. NICOLAE
IORGA NR. 13, CORP A, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(740) PROTOPOPESCU & PARTNERS,
CALEA GRIVITEI, NR. 164, BL. K, SC.
B, AP. 34, SECTOR 1, BUCURESTI,
010708, ROMANIA

(540)

established.now

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:negru, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, asistenta in
managementul afacerilor comerciale sau
activitatilor unei societati industriale sau
comerciale, consiliere, informare sau rapoarte
pentru afaceri, administraţie comercială, date
referitoare la afaceri, informaţii pentru afaceri
şi servicii de consultanta in afaceri, servicii
de consiliere, de dezvoltare și de punere în
aplicare de strategii în domeniul marketingului,
comerțului, publicității și comunicării, studii
de piaţă, cercetare, compilare, prelucrarea
şi analiză de date comerciale, publicitate
şi marketing, agenţii de publicitate, servicii
de promovare, publicitate, distribuire de

prospecte și mostre, distribuire de prospecte,
marketing, publicitate, dezvoltare de conţinut şi
consultanţă pentru firme în domeniul serviciilor
de strategii pentru comunicaţii cu privire
la mărci, servicii de branding, şi anume,
analiză şi consultanţă comercială cu privire la
mărcile pentru firme, servicii de consiliere în
legătură cu promovarea vânzărilor, analiză a
datelor comerciale în domeniul științei datelor
și consultanței pentru acestea, analiză de
marketing sub forma serviciilor de măsurare și
optimizare a atribuirii mediei digitale, servicii
de segmentare a clienților, și anume servicii
de marketing sub forma coordonării urmăririi
comportamentului consumatorilor și al analizei
tendinței consumatorilor, servicii de consiliere
și asistență pentru firme referitoare la analiza
intereselor clienților și obiceiurilor de cumpărare,
servicii de gestionare a publicităţii, și anume
administrarea materialelor și mediei comerciale
și publicitare, servicii de planificare şi achiziţie
media, închiriere de material publicitar, servicii
de închiriere şi de cumpărare de timpi şi
de spaţii publicitare prin toate mijloacele şi
toate suporturile de comunicaţii, servicii de
creare, scriere, editare, publicare și distribuirea
de texte publicitare, produse vizuale, conținut
și materiale publicitare respectiv: foi volante,
prospecte, produse de imprimerie, campanii în
cutia poștală, kituri media, eșantioane, servicii
de promovare de produse si servicii pentru
terti, servicii de producţie, postproducţie, editare,
publicare, distribuţie, închiriere şi proiectare
de lucrări de sunet, video şi cinematografice,
în scopuri publicitare, redactare de scenarii
pentru scopuri publicitare, servicii de modelare
în scopuri publicitare, servicii de consultanţă
referitoare la optimizarea site-urilor web şi
traficului, furnizare, compilare și servicii de
analiză de informații de afaceri, statistici ale
firmelor și informații comerciale, organizarea,
dezvoltarea şi administrarea de evenimente în
scopuri comerciale sau publicitare, consultanţă
în organizarea, dezvoltarea şi coordonarea
evenimentelor în scopuri comerciale sau
publicitare, organizare de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, servicii de relaţii cu
publicul, servicii de lobby comercial, servicii de
intermediere de afaceri cu privire la corelarea
potenţialilor investitori privaţi cu antreprenorii
care au nevoie de finanţare, servicii de
asistenţă referitoare la căutarea de sponsorizare
publicitară, consiliere pentru strategii pentru
medii sociale, administrarea comunităţii în
media socială, publicitate on-line într-o reţea
informatizată, estimare în afaceri comerciale,
evaluări referitoare la aspecte comerciale,
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servicii de evaluare a mărcilor, servicii de
strategie în afaceri, servicii de strategie de
marcă, reproducere de documente (lucrări de
birou).
41. Divertisment, servicii de editare altele
decât cele cu scop publicitar, servicii de
pregătire şi de predare, servicii de creare,
scriere, editare, publicare și distribuire de
texte, produse vizuale, conținut și materiale
altele decât cele cu scop publicitar, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o reţea globală de calculatoare, servicii
de publicare on-line, publicare on-line de
cărţi şi reviste, microeditare, furnizarea de
publicaţii electronice on-line, muzică digitală şi
divertisment pe cale digitală (nedescărcabile),
producție, postproducție, editare, distribuție,
închiriere și proiectare de lucrări de sunet, video
și cinematografice, nu în scopuri publicitare,
organizare de evenimente culturale sau sportive
(evenimente), organizare de colocvii, conferințe
și congrese, coordonarea de cursuri, seminare
și ateliere de lucru referitoare la afaceri,
administrație comercială, publicitate, marketing
și promovare (instruire), servicii de educație,
instruire și predare referitoare la afaceri,
administrație comercială, publicitate, marketing
și promovare, organizare şi coordonare de
competiţii (educaţie sau divertisment), furnizare
de texte, produse vizuale și conținut electronic
online, nedescărcabile, traducere şi interpretare,
planificarea de recepţii (divertisment), servicii
de expoziţii cu scop educativ cultural sau
de divertisment, expoziţii culturale, spectacole
de divertisment sub formă de spectacole live
sau preînregistrate de dans, muzică, teatru,
comedie, ale trupelor muzicale și trupelor
de rock, prezentare de filme, spectacole,
piese sau spectacole muzicale, producţie
de programe de televiziune, producție și
sindicalizare de programe și reclame radio
și tv, servicii de producţie şi postproducţie
de sunet, video şi auxiliare, înregistrări de
muzică, servicii de editare şi intensificare a
sunetelor, suprapunere de dialoguri, muzica,
efecte sonore, dialoguri şi naraţiuni, înregistrarea
în direct de efecte sonore, post-producţie audio,
redare şi intensificare audio, luping/dublare
şi înregistrare în limbi străine, post-producţie
video, post-producţie audio, adăugarea de
efecte vizuale şi de grafică la benzi video,
benzi audio, media digitală şi filme, procesarea,
editarea, intensificarea, refacerea, convertirea
şi reformatarea de filme, media digitală şi
benzi audio, servicii de editare de filme, medii
digitale şi casete video, procesare de cd-
uri, dvd-uri şi medii electronice, producţie şi

efecte speciale pentru materiale publicitare,
filme şi televiziune, servicii de exploatare
de filme de animaţie şi artistice, închirierea
de echipament utilizat pentru producţia de
filme, media digitală şi benzi video, cât şi în
lucrări de post-producţie, producţie, prezentare,
distribuţie, difuzare simultană, distribuire în reţea
şi închiriere de programe de radio şi televiziune
incluzând materiale publicitare, divertisment
interactiv, înregistrări de filme, video şi sonore,
discuri compacte interactive şi cd-rom-uri,
producţie şi închiriere de materiale educaţionale
şi de pregătire, servicii de compoziţii muzicale,
servicii de inchiriere de echipament audio si
video, servicii de înregistrări în studio, subtitrare,
servicii ale unui fotograf, inclusiv toate serviciile
menţionate mai sus prestate on-line dintr-o reţea
de calculatoare sau prin internet sau extraneturi,
servicii de informare, consiliere si consultanta cu
privire la toate serviciile mentionate anterior.

───────
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(210) M 2021 08264 (111)182787
(151) 17/11/2021
(732) ALEXANDRU MACARIE, STR.

DR. AUREL VLAD NR. 33,
JUDETUL ALBA, ALBA IULIA,
ALBA, ROMANIA
BOGDAN MACARIE, STR.
ORIZONT 6 NR. 13, JUDETUL
ALBA, LOC. MICESTI (MUN. ALBA
IULIA), ALBA, ROMANIA

(740) STRENC SOLUTIONS FOR
INNOVATION, STR. LUJERULUI NO.6,
BLOC 100 SCARE B ETAJ 3 APT.56,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ALLEGRIA RESTAURANT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.07.25

clase:
35. Publicitate.
41. Servicii de divertisment, servicii de discoteca
(divertisment).
43. Servicii de restaurant, servicii de unitati de
cazare.

───────

(210) M 2021 08266 (111)182788
(151) 17/11/2021
(732) S.C. SMART TOTAL VENDING

SRL, STR. TURNU MAGURELE,
NR.19, BL.S1, SC.1, ET.8,
AP.240, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIS, NR.15A,
BL.2, AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUDETUL BRASOV, BRASOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

SMART VENDING
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Automate (distribuitoare automate),
distribuitoare automate (acționate cu fise),
distribuitoare automate (acționate cu monede),
aparate de vending de cafea (distribuitoare
automate).
11. Aparate de cafea, aparate electrice de
prăjit cafea, distribuitoare electrice de băuturi,
distribuitoare de băuturi încălzite electric,
unități distribuitoare pentru băuturi refrigerate
(altele decât pentru vânzare), echipamente
de distribuție a băuturilor reci (altele decât
distribuitoarele), schimbătoare de căldură pentru
controlarea temperaturii băuturilor de la
distribuitoare automate, mașini electrice de
cafea espresso, mașini electrice de făcut cafea,
de uz casnic, filtre electrice de cafea, filtre
electrice de cafea, filtre de cafea electrice,
percolatoare electrice de cafea, ibrice de cafea
electrice, fără fir, percolatoare de cafea pentru
uz casnic (electrice), capsule de cafea goale
pentru cafetiere electrice, aparate pentru prăjit
cafea, mașini de cafea electrice, mașini de cafea
espresso, capsule de cafea goale, reîncărcabile.
30. Cafea, esențe de cafea cu excepția
esențelor eterice și a uleiurilor esențiale, ceai,
infuzii, altele decât cele medicinale, ceaiuri de
fructe, extracte de ceai, cacao, extracte de
cacao, înlocuitori de cafea, amestecuri pentru
băuturi care conțin cafea, ceai, ciocolată și
cacao, cafea, ceai, cacao și băuturi de ciocolată
fără alcool, preparate nealcoolice de cafea, ceai,
cacao și ciocolată gata de băutură, pudră de
cafea sub formă de capsule, ceai sub formă de
capsule, pudră de cacao sub formă de capsule,

(591) Culori revendicate: verde, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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pulbere pentru băuturi care conține cafea, cacao
și ceai sub formă de capsule.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), 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 corespondență în legătură cu
berea, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la articole de voiaj,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente electronice de uz casnic,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la delicatese, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
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
în legătură cu băuturi alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
utilizate împreună cu tutunul, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tutun, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu stimulente
sexuale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu

preparate pentru curățenie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu iaurturi înghețate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu veselă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse din hârtie de unică
folosință, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de curățare, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la dulciuri, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la flori, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fructe de mare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ciocolată, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu obiecte de papetărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de încălzire, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
răcire, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente de gătit, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
congelare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu combustibili, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu veselă, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu tutun,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate dietetice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bere, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu înghețată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
iaurturi înghețate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu deserturi, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu șerbeturi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare, servicii de
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vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu fructe de
mare, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cafea, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cacao, servicii de
vânzare de băuturi prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu căni și pahare, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de comerț cu ridicata în
legătură cu căni și pahare, închiriere de standuri
de vânzare, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu ustensile
pentru gătit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu aparate de bucătărie, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la flori.

───────

(210) M 2021 08268 (111)182870
(151) 17/11/2021
(732) INSTITUTUL NATIONAL DE

CERCETARE-DEZVOLTARE
MEDICO-MILITARA
CANTACUZINO, SPLAIUL
INDEPENDENTEI, NR. 103,
SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Polidin Oro Forte
cu vitamina C

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

5. Produse farmaceutice, suplimente de uz
uman.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 08271 (111)182789
(151) 17/11/2021
(732) S.C. CLASIC CAB S.R.L., STR.

NOVACI NR. 11, BL. P33, SC.
2, ET. 4, AP. 47, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

t

(531) Clasificare Viena: 27.05.21; 29.01.12;
26.04.01

clase:
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și de
cercetare și proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale și servicii de cercetare,
proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.

───────

(591) Culori revendicate: negru, turcoaz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 08278 (111)182790
(151) 17/11/2021
(732) STRELITZIA EVENTS SRL, BDUL.

REPUBLICII 2, BLOC O, SCARA C,
ETAJ P, AP.1, JUDEŢ IALOMIŢA,
URZICENI, IALOMIȚA, ROMANIA

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

(540)

DATINI CULINARE

(531) Clasificare Viena: 05.05.21; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.05

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

41. Planificarea de recepții (divertisment),
servicii sportive și de fitness, instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de discotecă (divertisment), furnizarea
servicilor de amuzament, organizarea şi
susţinerea concertelor, organizarea şi susţinerea
congreselor (instruire), organizarea şi susţinerea
conferinţelor, organizarea şi susţinerea
simpozioanelor, organizarea expoziţiilor pentru
scopuri culturale sau educaţionale, prezentarea
reprezentaţiilor în direct, cluburi de noapte
(divertisment), organizarea balurilor, organizarea
competiţiilor (educaţionale sau de amuzament),
educaţie, planificarea petrecerilor (distracţii),
producţia de spectacole, furnizarea articolelor
de recreere, furnizarea de instruire, servicii de
club (divertisment sau educaţie), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
de concerte, organizarea şi susţinerea
congreselor, organizarea şi susţinerea de

seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, servicii de disc jockey
(divertisment), furnizarea de informaţii despre
divertisment, producţii de film, altele decât
filmele publicitare, servicii de punere în pagină,
altele decât pentru scop publicitar, organizare
de evenimente de divertisment, organizare de
evenimente culturale, organizare de evenimente
sportive, producţia de programe de radio
şi de televiziune, producţia de emisiuni de
radio şi de televiziune, servicii de reporteri
de ştiri, servicii de maestru de ceremonii
pentru petreceri și evenimente speciale, servicii
de cluburi de noapte (divertisment), furnizare
de informații despre divertisment, evenimente
de divertisment, evenimente culturale și
sportive, în rețele online și pe internet,
furnizare de instalații pentru evenimente
sportive, competiții sportive și de atletism și
programe de decernare de premii, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicare multimedia, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de baluri, planificarea de petreceri (divertisment),
fotografie, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, furnizarea de facilităţi
sportive.
43. Servicii de bar, agenţii de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii oferite de cafenele, servicii
de catering de alimente şi băuturi, servicii
oferite de restaurante, cazare temporară, servicii
oferite de snack-bar-uri, servicii de furnizare de
alimente şi băuturi, servicii de cafenea, servicii
de restaurant, servicii de catering.

───────

(210) M 2021 08282 (111)183190
(151) 18/11/2021
(732) PROFI IZO BEK SRL, STR.

230, COM. CURTESTI, JUDEŢ
BOTOŞANI, HUDUM, 711514,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

Întinerim orașul
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
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44. Servicii de amenajare peisajistică.
───────

(210) M 2021 08287 (111)182791
(151) 18/11/2021
(732) ANSIO TEAM S.R.L., STR.

PRIMĂVERII, NR. 10, SC. B, AP.
5, JUD. BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

Adsity Plan, Launch, Grow
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.05;

29.01.12

clase:
35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
închirierea spaţiului publicitar, publicitate prin
poştă, închirierea timpului publicitar în mediile
de comunicare, producţia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor (lucrări
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), licitare, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), ţinerea evidenţei contabile /
contabilitate, asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
servicii de intermediere comercială, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
dezvoltarea de concepte publicitare, publicitate
directă prin poştă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eşantioane, servicii
de aşezare în pagină pentru scopuri publicitare,
studii de marketing, servicii de informaţii
privind marketing-ul, cercetare de marketing,

marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relaţii media, servicii
de comunicaţii corporative, închiriere de
echipament de birou în spații pentru co-
working, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, organizarea
de spectacole de modă în scopuri promoţionale,
publicitate exterioară, publicitate cu plata per
click, marketing cu public ţintă, publicitate prin
televiziune, scrierea de texte publicitare.
42. Programare de software pentru publicitate
online, servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator,
servicii de consultanţă tehnică, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, crearea şi mentenanţa site-urilor
web pentru terţi, crearea şi proiectarea pentru
terţi de indexuri de informaţii bazate pe site-
urile web(servicii de tehnologia informaţiei),
consultanţă în securitatea datelor.

───────

(540)

SANADOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice pentru utilizare în industrie,
științe și fotografie, precum și în agricultură,
horticultură și silvicultură, rășini artificiale
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate,
compoziții pentru stingerea și prevenirea
incendiilor, preparate pentru călirea și lipirea
metalelor, substanțe pentru tăbăcirea pieilor
și a blănurilor de animale, adezivi pentru
utilizare în industrie, chituri și alte materiale
de umplere, compost, bălegar, îngrășăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie și
științe.

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

(210) M 2021 08292 (111)182792
(151) 18/11/2021
(732) SANADOR SRL, STR. DR. IACOB

FELIX  NR.  32,  SECTOR 1,  
BUCUREŞTI, ROMANIA
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2. Vopsele, vernisuri și lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii și a deteriorării lemnului,
coloranți, nuanțatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare și gravare, rășini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie și pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire și artă.
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
îngrijirea dinților, parfumuri, uleiuri esențiale,
preparate de albire și alte substanțe de spălare,
preparate de curățare, lustruire, degresare și
abrazive.
4. Uleiuri industriale și unsori, ceară, lubrifianți,
compoziții pentru absorbția, umezirea și legarea
prafului, combustibili și surse de iluminat,
lumânări și fitile pentru iluminat.
6. Metale comune și aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri și
construcții, construcții metalice transportabile,
cabluri și fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje și componente de
transmisie, cu excepția celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acționate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
8. Unelte și ustensile de mână, acționate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepția
armelor de foc, aparate de ras.
9. Aparate și instrumente științifice, de
cercetare, navigație, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare și învățare, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcționează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere șl dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măști pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, clești de nas pentru
scufundări sau înot, mănuși pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.

10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre, ochi
și dinți artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice și de asistență
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru sugari, aparate, dispozitive și articole
pentru activitate sexuală.
11. Aparate șl instalații de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei și de uz
sanitar.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat, în
aer sau pe apă.
13. Arme de foc, muniție și proiectile, explozivi,
artificii.

15. Instrumente muzicale, pupitre pentru note
și pupitre pentru instrumente muzicale, baghete
pentru dirijori.
16. Hârtie și carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepția mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și educative, folii de plastic pentru
documente, folii și pungi pentru ambalat și
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate și semiprelucrate, și înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
și rășini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanșare, umplere
și izolare, țevi, tuburi și furtunuri flexibile,
nemetalice.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale
și piei brute, bagaje și genți de transport,
umbrele de ploaie și de soare, bastoane, bice,
hamașament și articole de șelărie, zgărzi, lese și
îmbrăcăminte pentru animale.
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri și
construcții, țevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcții, asfalt, smoală și
bitum, construcții nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os, corn, os de balenă sau sidef
neprelucrate sau semiprelucrate, scoici, spumă
de mare, chihlimbar.
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit și articole pentru masă,

14. Metale prețioase și aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
ceasornice și instrumente pentru măsurarea
timpului.
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cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii, cu excepția pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curățare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucptă, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și lut.
22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul si depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptușite,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute și
înlocuitori ai acestora.
23. Ațe și fire, pentru utilizare la produsele
textile.
24. Textile și înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
26. Dantelă, împletitură și broderie, panglici și
funde pentru mercerie, nasturi, copci de tip moș
și babă, ace și ace cu gămălie, flori artificiale,
decorațiuni pentru păr, păr fals.
27. Covoare, carpete, preșuri (covorașe) și
protecții pentru pardoseli, linoleumuri și
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agățate pe pereți, nu din
materiale textile.
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, decorațiuni pentru pomul
de Crăciun.
29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și gătite, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
și preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și produse de cofetărie, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe și
semințe brute și neprocesate, fructe și legume
proaspete, ierburi proaspete, plante și flori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale, malț.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale și
gazoase, băuturi din fructe și sucuri de fructe,

siropuri și alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și
trabucuri, țigări electronice și vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații și
reparații, extracții miniere, forare pentru petrol și
gaze.
38. Servicii de telecomunicații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.
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.
43. Servicii de furnizare de alimente șl băuturi,
cazare temporară.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii personale și sociale
prestate de terți pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────
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STR. ZIMBRULUI NR. 17, PARTER,
JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

ProfessionalDentist Dental
Care by Professionals

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
27.05.01; 02.09.10

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

44. Servicii stomatologice, servicii de ortodonţie,
servicii medicale, servicii de igienă şi
înfrumuseţare pentru oameni sau pentru
animale, consultaţii medicale, consultanţă
privind asistenţa medical oferită de doctori
şi de alt personal medical specializat,
controale pe baza razelor X în scopuri
medicale, actualizarea fişierelor şi a dosarelor
medicale personale, analiza serului uman pentru
tratamente medicale, analiza tesuturilor umane
pentru tratament medical, efectuare analize
medicale pentru diagnosticul şi tratamentul
persoanelor, asistenţă medicală, asistenţă
medicală de urgenţă, consultanţă şi servicii de
informaţii despre produse medicale, depistare
medical (screening), efectuarea examenelor
medicale, fixare de dispozitive protetice,

furnizare de informaţii pacienţilor în legătură
cu administrarea medicamentelor, furnizare
de asistenţă medicală, furnizare de informaţii
despre servicii medicale, informaţii medicale,
planificare de tratamente medicale, servicii
ale clinicilor medicale, servicii de analize
medicale, servicii de analize medicale în cadrul
tratamentului pentru persoane, prestate de
un laborator medical, servicii de diagnostic
chirurgical, servicii de imagistică medicală,
servicii de telemedicină, servicii de tratament
chirurgical, servicii de tratamente medicale
oferite de clinici şi spitale, servicii medicale
de diagnostic (testare şi analiză), servicii
medicale oferite de clinici medicale, servicii
oferite de laboratoare medicale pentru analiza
probelor recoltate de la pacienţi, servicii prestate
de medici, chirurgie, furnizare de informaţii
referitoare la produse farmaceutice, consiliere
farmaceutică.

───────

(210) M 2021 08297 (111)183216
(151) 18/11/2021
(732) EUGEN MORARU, STR.

MOHORULUI, NR. 1, BL. 139,
SC. 3, ET. 9, AP. 127, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 3, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

(540)

LOVENTURIERII
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului, tricouri, tricouri imprimate,
șepci sportive, șepci (articole de îmbrăcăminte),
articole de încălțăminte, bandane (articole de
îmbrăcăminte).
38. Comunicare de informații prin mijloace
electronice, servicii de comunicații audio, servicii
de comunicații audiovizuale, servicii de încărcare
de fotografii, servicii de încărcare video, servicii
de transmisie electronică de imagini, servicii
de transmisie electronică de informații, servicii
de transmisie video, transmitere de înregistrări
audio și video în rețele, furnizarea accesului
la blog-uri, comunicare prin bloguri online,

(210) M 2021 08294 (111)182793
(151) 18/11/2021
(732) PROFESSIONAL DENTIST SRL,

(591) Culori revendicate: roșu (Pantone
7621C, HEX #AB2328) , gri (Pantone
430C, HEX #7C878E)
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furnizare de acces la conținut, site-uri și portaluri
de internet, servicii de telecomunicații prestate
pe platforme și portaluri pe internet și pe
alte suporturi media, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, difuzare de material audio și video
pe internet, difuzare de programe video și audio
prin internet, transmisie continuă (streaming) de
material video pe internet.

───────

(210) M 2021 08310 (111)183223
(151) 18/11/2021
(732) CRIS-MOB SRL, STR. IULIU

MANIU NR.26, JUDEȚ MEHEDINȚI,
DROBETA TURNU SEVERIN,
200226, MEHEDINȚI, ROMANIA

(540)

LIVOLO
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Întrerupătoare, întrerupătoare tactile
electronice, întrerupătoare de curent, prize
electrice, rame pentru prize electrice,
întrerupătoare de curent electric.
35. Servicii de comenzi online, servicii de
comenzi online computerizate, publicitate online,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii de publicitate și marketing
online, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, administrație
comercială, servicii de administrare a afacerilor
pentru prelucrarea vânzărilor realizate într-o
rețea informatică globală, servicii de publicitate
pentru vânzarea de produse, servicii de vânzare
prin licitații online prin internet, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instalații
sanitare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instalații sanitare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de iluminat.

───────

(210) M 2021 08315 (111)182794
(151) 19/11/2021
(732) CIDP BIOTECHNOLOGY S.R.L,

STR. ALBAC NR.15, SUBSOL,
PARTER SI 4 ETAJE, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

CIDP NATURALLY
INNOVATIVE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătura cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control şi autentificare a calităţii, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
2654 C), verde
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(210) M 2021 08323 (111)182795
(151) 19/11/2021
(732) FABRICA DE CONSULTANTA

LIRA SRL, STR. NOUĂ NR. 10,
JUD. SIBIU, ȘELIMBĂR, 557260,
SIBIU, ROMANIA

(540)

FdC FABRICA DE
CONSULTANȚĂ

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.04;
29.01.05; 27.05.01; 27.05.17; 02.01.23;
13.01.17

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
42. Servicii de consultanță tehnologică, servicii
de consultanță tehnologică pentru transformarea
digitală, servicii de consultanță în materie de
cercetare tehnologică, servicii de consultanță
pentru proiectarea sistemelor informaționale.

───────

(210) M 2021 08324 (111)182796
(151) 19/11/2021
(732) AVIPUTNA SRL, STR. VICTORIEI

NR.40, JUD. VRANCEA, GOLEȘTI,
627150, VRANCEA, ROMANIA

(540)

Aviputna DIN 1968
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;

27.05.17; 27.07.01

clase:
1. Compost, gunoi de grajd, îngrășăminte.
29. Carne, pește, păsări și vânat, ouă.

───────

(210) M 2021 08325 (111)183231
(151) 19/11/2021
(732) LAWAD ASTRA S.R.L., SAT

MURANI NR. 263, JUD. TIMIȘ,
COMUNA PIȘCHIA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

LEX CARDS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
02.09.25; 20.01.03; 17.03.05

(591) Culori revendicate: violet, albastru,
portocaliu, roz

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

41. Furnizarea de informații în domeniul
educației.

───────

(210) M 2021 08326 (111)183306
(151) 19/11/2021
(732) CARTIERUL CAROL SRL, STR.

VASILE CONTA NR. 9, ET. 5,
CAMERA E405, JUDEŢ IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

LOJJA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Servicii de investiţii imobiliare.

───────

(210) M 2021 08327 (111)183452
(151) 19/11/2021
(732) MARIANA-LOREDANA MOSOR,

STRADA LUNCA DOFTANEI
NR. 650, JUDEŢ PRAHOVA, SAT
TESILA, 107645, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

COLORS EXPERIENCE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17

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

44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 08330 (111)182797
(151) 19/11/2021
(732) PRO ACTIVE LIFE SRL, STR.

RAZOARE NR. 11, SC. 2, ET. 2, AP.
57, COMUNA FLOREŞTI, JUDEŢ
CLUJ, SAT FLOREŞTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)

la prăvălie

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 08331 (111)183310
(151) 19/11/2021
(732) DORIOT DENT SRL, STR.

BARABAS BELA, NR.18/A,
JUDETUL ARAD, ARAD, 310507,
ARAD, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12, JUDETUL
MURES, TÎRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

DoriotDent

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
02.09.10

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de marketing în domeniul stomatologiei,
servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de publicitate privind
produse farmaceutice pentru tratarea diabetului,
publicitate referitoare la produse farmaceutice
și de imagistică in vivo, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare și sanitare și produse
medicale, servicii de vânzare angro pentru
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul de preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și de produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul de
echipamente si aparatura medicala, servicii de
vânzare cu ridicata de echipamente si aparatura
medicala, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente pentru terapie fizică,
furnizare de asistență administrativă farmaciilor,
pentru gestionarea stocurilor de medicamente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente medicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu suplimente alimentare,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
aparate veterinare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate veterinare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate medicale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente medicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu aparate veterinare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole veterinare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate și articole veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
pentru îngrijirea animalelor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
îngrijirea animalelor, intermediere de contracte
pentru alte persoane, pentru cumpărarea și
vânzarea de produse, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de igienă
pentru oameni, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente de cosmetică pentru
oameni, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de cosmetică pentru
oameni, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de igienă pentru
oameni, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse din hârtie de unică
folosință, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru produse
cosmetice și de înfrumusețare, administrare a
afacerilor pentru spitale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate medicale,
servicii administrative cu privire la asigurări
stomatologice, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la vânzarea de mobilier medical,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu mobilier medical, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente sanitare si
medicale, servicii de vânzare cu amanuntul în
legătură cu echipamente sanitare si medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale educaționale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale educaționale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate pentru curățenie si dezinfectie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate pentru curățenie si dezinfectie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de mobilier medical, marketing
comercial (în afară de comercializare), servicii
de publicitate pentru comercializarea de produse

(591) Culori revendicate: rosu, bleumarin
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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noi, informații despre vânzarea de produse,
servicii publicitare privind vânzarea de bunuri
mobile, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, intermedierea contractelor de
cumpărare și vânzare pentru terți, furnizare de
consiliere cu privire la metode și tehnici de
vânzare, obținere de contracte pentru achiziția
și vânzarea de produse și servicii, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
din hârtie de unică folosință, publicitate la
produsele și serviciile vânzătorilor online prin
intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare, servicii de comenzi online, organizare
de tranzacții comerciale pentru alte persoane
prin intermediul shop-urilor online, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, servicii de comercializare
echipamente si aparatura medicala utilizata în
special in domeniu stomatologiei, servicii de
comercializare cu materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru amprente dentare, servicii
de comercializare cu dezinfectanţi utilizati in
domeniul medical si in special in stomatologie,
servicii de comecializare aparate şi instrumente
chirurgicale, medicale, dentare.
39. Depozitare de produse farmaceutice
si medicale, transport rutier de produse
farmaceutice, depozitare de instrumente și
echipamente medicale, distributie de produse
farmaceutice si medicale, distributie de
instrumente si echipamente medicale, transport,
ambalarea si depozitarea bunurilor utilizate in
domeniul medical si in special in domeniul
stomatologic.
41. Educaţie, furnizarea de instruire, instruiri în
îngrijirea dentară, servicii de instruire în domeniul
dentar, furnizare de cursuri de educație continuă
în domeniul stomatologic.

───────

(210) M 2021 08332 (111)182798
(151) 19/11/2021
(732) ADIL BORA OZTURK, BLD

INDEPENDENTEI NR 29, BL C1-5,
SC C3, APT 1, JUD IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

demko

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate: rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 08334 (111)183273
(151) 19/11/2021
(732) ZENITH DENTAL ESTHETICS

SRL, STR. BARABAS BELA,
NR.18, JUDETUL ARAD, ARAD,
310507, ARAD, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12, JUDETUL
MURES, TÎRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

Zenith Dental

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
02.09.10

clase:
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane, servicii
de albire a dinților, servicii de curățare a
dinților, anestezie dentară, servicii de igienă
dentară, servicii oferite de clinici dentare,
montare de pietre prețioase în proteze dentare,
stomatologie, stomatologie estetică, asistență
stomatologică, consultații stomatologice, servicii
stomatologice mobile, închiriere de instrumente
stomatologice, consiliere în domeniul
stomatologiei, furnizare de informații despre
stomatologie, servicii de consiliere în materie de
instrumente stomatologice, eliberare de produse
farmaceutice, pe bază de prescripție medicală,
închirierea echipamentelor medicale, închiriere
de echipamente pentru spital, închiriere de
echipamente și aparate medicale, închiriere de
echipamente pentru îngrijirea sănătății umane,
închirierea de echipamente pentru îngrijirea
igienei și a frumuseții la oameni, servicii
de furnizare de aparatură medicală, servicii
furnizate de spitale private, servicii de asistență
spitalicească la domiciliu, servicii de tratamente
medicale oferite de clinici și spitale, clinici
medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, închiriere de echipament medical
și de îngrijire medicală, servicii de îngrijiri
medicale, închiriere de instrumente medicale,

servicii ale clinicilor medicale, furnizare de
servicii medicale, servicii oferite de clinici
medicale, servicii consultative privind aparate
și instrumente medicale, servicii de consiliere
în materie de instrumente medicale, închiriere
de aparate și instalații în domeniul tehnologiei
medicale, fixare de proteze, asistență medicală
stomatologică, servicii de stomatologie, servicii
medicale privind fixare de dispozitive protetice,
servicii stomatologice, servicii de ortodonţie,
controale pe baza razelor x în scopuri medicale,
servicii de radiografie, servicii prestate de
tehnicieni de radiologie, imagistică cu raze x
de uz medical (servicii de analiză medicală),
servicii de consultanță referitoare la implanturile
protetice, servicii de chirurgie, servicii de
implanturi (proteze) pentru utilizare in chirurgia
maxilo-faciala.

───────

(210) M 2021 08335 (111)183305
(151) 19/11/2021
(732) SIBDENTAL SRL, STR. BARABAS

BELA, NR.18/A, JUDETUL ARAD,
ARAD, 301507, ARAD, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL, STR.
SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12, JUDETUL
MURES, TÎRGU MUREŞ, 540543,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

SIBDENTAL
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;

26.02.01

clase:
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, dinți artificiali, coroane pentru
dinți, aparate ortodontice (aparate dentare)
pentru îndreptarea dinților, pivoți dentari, proteze
dentare, implanturi dentare, punți dentare,
proteze dentare parțiale, coroane dentare de

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

(591) Culori revendicate: bleumarin, turcoaz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

715

acoperire, părți artificiale pentru dinți, aparate
pentru utilizare în reconstrucția dinților, coroane
dentare, aparate utilizate la fabricarea dinților
artificiali, instrumente utilizate la fabricarea
dinților artificiali, protecții pentru dinți, de uz
medical, dispozitive pentru calmarea durerilor
provocate de erupția dinților, aparate pentru
șlefuirea dinților utilizate de medici stomatologi,
chei de culori pentru culoarea dinților, dispozitive
pentru îndreptarea dinților (aparate ortodontice),
aparate utilizate pentru fixarea dinților artificiali,
instrumente utilizate pentru fixarea dinților
artificiali, folie extensibilă pentru izolarea dinților
în timpul lucrărilor dentare, coliere pentru dentiție
pentru ameliorarea durerilor cauzate de erupția
dinților, ustensile electrice utilizate de către
medici stomatologi pentru îngrijirea dinților,
spectrocolorimetre dentare, freze dentare,
alezoare dentare, portamprente dentare, sonde
dentare, suporturi dentare, articulatoare dentare,
excavatoare dentare, gutiere dentare, spatule
pentru amalgam dentar, lămpi pentru tratament
dentar, freze de uz dentar, spectrocolorimetre
dentare pentru determinarea culorilor protezelor
dentare, aparate dentare electrice, instrumentar
dentar manual, sonde dentare pentru tratamente
dentare, protecții dentare de uz dentar,
turbine dentare, agățătoare pentru radiografii
dentare, aparate dentare de detartraj, aparate
dentare pentru frezare, aparate dentare pentru
aliniere paralelă, vibratoare pentru încălzirea
cerii dentare, aparate pentru vizualizarea
imaginilor dentare, aparate dentare cu raze
x, onlay-uri (produs medical pentru restaurări
dentare indirecte), lămpi utilizate cu instrumente
dentare, dispozitive pentru confecționarea
modelelor dentare, dispozitive pentru duplicarea
radiografiilor dentare, clești de uz tehnico-
dentar, separatoare dentare pentru radiografii,
inele pentru erupția dentară, vârfuri pentru
freze dentare, implanturi dentare din materiale
artificiale, clești dentari pentru uz veterinar,
punți pentru implanturi de uz dentar, suporturi
pentru implanturi de uz dentar, roți de tăiere
de uz dentar, discuri pentru șlefuire de
uz dentar, discuri de tăiere de uz dentar,
dispozitive de găurire de uz dentar, cleme
dentare pentru fixarea danturii preexistente,
perii interdentare utilizate în tratamente dentare,
fotolii de examinare special concepute pentru
uz dentar, aparate cu raze x pentru imagistică
dentară, aparate pentru utilizare de către
igieniști dentari, canule de unică folosință
pentru seringi dentare, aparate pentru utilizare
în confecționarea protezelor dentare, aparate
pentru utilizare de către tehnicieni dentari,
aparate și instrumente chirurgicale de uz

dentar, pivoți din materiale prețioase pentru
uz dentar, instrumente utilizate pentru fixarea
protezelor dentare, aparate utilizate pentru
fixarea protezelor dentare, instrumente destinate
utilizării în protetica dentară, inele de dentiție
pentru ameliorarea durerilor provocate de
erupția dentară, scobitori cu ață dentară, altele
decât cele de uz personal, aparate dentare
pentru tratarea apneei de somn obstructive,
proteze dentare sub formă de inlay-uri
(obturație), irigatoare pentru țesutul periodontal
folosite în tratamente dentare, materiale pentru
implanturi (proteze) folosite în chirurgia dentară,
aparate cu jet de pulbere de uz dentar,
scaune de examinare special concepute pentru
uz dentar, echipament stomatologic, scaune
stomatologice, ace stomatologice, oglinzi
stomatologice, seringi stomatologice, proteze
stomatologice, freze folosite în stomatologie,
clești de uz stomatologic, ace de uz
stomatologic, oglinzi de uz stomatologic, mănuși
pentru uz stomatologic, piese protetice pentru
stomatologie, lasere de uz stomatologic, seringi
de uz stomatologic, tuburi de uz stomatologic,
scaune pentru examinare stomatologică,
aparate și instrumente stomatologice, mobilier
special pentru uz stomatologic, implanturi
(proteze) folosite în stomatologie, instrumente
protetice pentru uz stomatologic, irigatoare
orale utilizate în stomatologie, aparate de
polimerizare de uz stomatologic, viziere de
protecție pentru uz stomatologic, scaune de
uz medical sau stomatologic, linguri de
amprente (de uz stomatologic), rame pentru
radiografii pentru uz stomatologic, camere video
stomatologice intra-orale, discuri abrazive de
uz stomatologic, oglinzi de mână folosite la
examinarea stomatologică, rame pentru filme
radiologice pentru uz stomatologic, măști nazale
(de protecție) pentru uz stomatologic, pivoți
din metale prețioase pentru uz stomatologic,
măști faciale de protecție pentru uz stomatologic,
dușuri bucale electrice utilizate de medici
stomatologi, casete pentru filme radiologice
pentru uz stomatologic, implanturi (proteze)
folosite în chirurgia stomatologică, chei de
culori de uz stomatologic, mănuși din latex
de uz stomatologic, aparate de aspirare
pentru uz stomatologic, scaune fabricate special
pentru uz stomatologic, scaune special fabricate
pentru uz stomatologic, bonete de protecție
pentru păr, pentru medici stomatologi, aparate
de diagnosticare cu ultrasunete, pentru uz
stomatologic, măști de protecție pentru gură de
uz stomatologic, aparate pentru aplicarea razelor
laser, de uz stomatologic, echipamente de înaltă
frecvență pentru tăiere, de uz stomatologic,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

716

dispozitive pentru spălarea gingiei (irigatoare
orale) de uz stomatologic, aparate cu raze x
pentru uz stomatologic și medical, echipamente
de înaltă frecvență pentru coagulare, de uz
stomatologic, ustensile electrice utilizate de
către medici stomatologi pentru îngrijirea gurii,
măști de protecție utilizate de persoane care
lucrează în domeniul stomatologic, mănuși de
protecție utilizate de persoane care lucrează în
domeniul stomatologic, proteze construite din
porțelan foarte rezistent fixat pe dentină, proteze
construite din porțelan foarte rezistent fixat pe
smalț, proteze sub formă de restaurări parțiale
de coroană, implanturi (proteze) pentru utilizare
în chirurgia maxilo-facială, proteze sub formă
de restaurări complete de coroană, stimulatoare
interdentare utilizate în tratamentul dentar.
40. Tratament de materiale, servicii de tehnician
dentar, rafinarea deșeurilor dentare, fabricare
la comandă de proteze dentare, fabricare la
comandă de proteze dentare și danturi, fabricare
la comandă de produse farmaceutice.

───────

(210) M 2021 08337 (111)183196
(151) 19/11/2021
(732) ADIA KINESIO SRL, STRADA

POPEȘTI VEST, NR. 2A,
(TARLA54/5, PARCELA 62, LOT
8-LOT 10), BLOC 1, SCARA 2,
ETAJ 6, AP. 109, JUDET ILFOV,
POPESTI LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR. 243,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021608,
ROMANIA

(540)

Adia Kineto

(531) Clasificare Viena: 27.05.07; 02.05.08;
02.05.22; 02.05.24; 29.01.01; 29.01.03;
29.01.04

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

41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, administrare (organizare) de servicii de
jocuri, administrare (organizare) de spectacole
de jocuri, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, administrare (organizare)
de activități culturale, ateliere recreative,
divertisment interactiv, divertisment interactiv
on-line, divertisment pe internet, educație și
instruire, furnizare de centre de recreere,
furnizare de informații în materie de recreere,
furnizare de servicii de divertisment pentru copii,
informații referitoare la recreere, îndrumare,
organizare de activități recreative, organizare
de activități de recreere în grup, organizare
de activități sportive pentru tabere de vară,
organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment și sportiv, organizare de
webinare cu scop educativ, cultural sau de
divertisment, prezentări de filme în scopuri
educative, servicii de divertisment oferite
pentru copii, servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de prezentări audiovizuale
cu scopuri educative, antrenament (instruire),
antrenament pentru fortificare și îmbunătățire
a condiției fizice, consiliere în materie de
pregătire medicală, consultanță în domeniul
antrenamentului pentru menținerea condiției
fizice (instruirea), consultanță în materie de
fitness, coordonare de seminarii de instruire pe
probleme medicale, coordonarea de programe
de asistență educațională pentru pacienți
(instruire), coordonarea de programe de
asistență educațională pentru profesioniștii din
domeniul sănătății, (instruire) coordonarea de
programe de asistență educațională pentru
îngrijitori, (instruire) furnizare de cursuri,
antrenament și instruire în domeniul sportului,
furnizare de cursuri de exerciții fizice, cursuri
de exerciții în grup, furnizare de cursuri
de fitness aerian (aerial fitness), furnizare
de cursuri de instruire privind menținerea
formei fizice, furnizarea de cursuri de instruire
privind pierderea în greutate, furnizarea de
cursuri de instruire privind sănătatea, furnizare
de cursuri de instruire scrise, furnizarea de
cursuri de motricitate pentru copii preșcolari,
furnizarea de cursuri de nutriție (nemedicale),
furnizarea de cursuri de pregătire în medicină,
furnizarea de cursuri pentru îngrijirea corporală,
difuzare de materiale educative, educație

(591) Culori revendicate: albastru, portocaliu,
roz , verde
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cu privire la sănătatea fizică, educație în
domeniul conștientizării necesității de mișcare,
educație sportivă, educație în domeniul sănătății,
elaborare de manuale educative, elaborare de
materiale educative, formare privind sănătatea și
starea de bine, formare profesională cu privire
la primul ajutor, formare profesională privind
evitarea problemelor de sănătate, furnizare
de cursuri de educație continuă în domeniul
asistenței medicale, furnizare de cursuri de
instruire, furnizare de cursuri de formare
continuă, furnizare de cursuri de instruire în
domeniul medical, furnizare de cursuri de
instruire online, furnizare de cursuri de pregătire
privind gimnastica, furnizare de cursuri educative
referitoare la dietă, furnizare de demonstrații
educative, furnizare de informații cu caracter
educativ în domeniul sănătății și condiției fizice,
furnizare de informații cu privire la domeniul
fitness-ului prin intermediul unui portal online,
furnizare de informații despre educație fizică
pe un site web online, furnizare de instruire
pentru persoanele cu dizabilități, furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, furnizare
de servicii educative în domeniul dietetic,
furnizare de servicii educative în domeniul
sănătății, furnizare de servicii educaționale
pentru copii prin intermediul grupurilor de joacă,
furnizare de servicii educaționale referitoare la
exerciții fizice, furnizare de servicii educaționale
referitoare la fitness, furnizarea de tutoriale
online, informații cu privire la educația sportivă,
instruire, instruire în dietetică (nemedicală),
instruire în domeniul antrenamentelor, instruire
în domeniul asistenței medicale și al nutriției,
instruire în domeniul medical, instruire în
materie de educație fizică pentru adulți și copii,
instruire în pilates, instruire pentru menținerea
condiției fizice, instruire în terapia holistică
prin contact corporal (bodywork), instruire în
yoga, instruire și învățământ medicale, predare
în domeniul medical, pregătire în domeniul
acupuncturii, pregătire în domeniul fitnessului,
pregătire în domeniul igienei, pregătire în
domeniul osteopatiei, pregătire în domeniul
studierii și folosirii plantelor în scop medicinal sau
terapeutic, pregătirea personalului nemedical în
domeniul îngrijirii copiilor, realizare de cursuri
de formare continuă în medicină, organizarea
de seminare, servicii ale unui antrenor personal,
servicii de antrenamente fizice, servicii de
consiliere pentru menținerea condiției fizice
(fitness), servicii de educare sportivă, servicii
de educație și instruire referitoare la asistența
medicală, servicii de formare cu privire la
acordarea primului ajutor, servicii de formare
în domeniul fitnessului, servicii de formare

în materie de medicină ortopedică, servicii
de formare profesională în domeniul medical,
servicii de instruire, servicii de instruire cu privire
la sănătate și siguranță, servicii de instruire
în domeniul medical, servicii de pregătire
pentru menținerea condiției fizice (fitness),
servicii educaționale furnizate de asistenți
pentru nevoi speciale, servicii educaționale în
sectorul sănătății, servicii educative în domeniul
sănătății, servicii educative privind tratamentele
terapeutice, servicii de sport și fitness, servicii
de antrenamente pentru sănătate și de fitness,
furnizare de informații despre exerciții fizice pe
un site web online, servicii ale cluburilor de
sănătate (sănătate și fitness), supravegherea
executării exercițiilor fizice.
44. Asistență medicală la domiciliu, asistență
sanitară în legătură cu exercițiile terapeutice,
asistență sanitară în legătură cu osteopatia,
asistență sanitară în legătură cu terapia de
relaxare, asistență sanitară în legătură cu
masaje terapeutice, consiliere în materie de
sănătate, consultanță profesională în materie de
sănătate, dezvoltarea programelor individuale
de reabilitare fizică, fizioterapie, furnizare de
centre de recuperare fizică, furnizare de
informatii referitoare la sanatate, furnizare
de informații în materie de sănătate prin
telefon, furnizarea de servicii de îngrijire a
sănătății la domiciliu, informații referitoare la
masaj, masaj, îngrijire temporară (furnizare de
servicii de), monitorizarea pacienților, pilates
terapeutic, reflexologie, osteopatie, reabilitare
fizică, servicii de asistență sanitară la domiciliu,
servicii de degrevare a familiei persoanei cu
handicap sub formă de asistență medicală
la domiciliu, servicii de electroterapie ca
metodă de fizioterapie, servicii de evaluare
a sănătăţii, servicii de fizioterapie, servicii
de informații medicale furnizate pe internet,
servicii de masaj la picioare, servicii de
îngrijire medicală pentru pacienții internați și
externi, servicii de reflexologie, servicii de
terapie, asistență medicală, consiliere medicală,
consultanță medicală pentru alegerea corectă
de scaune cu rotile, comode, dispozitive de
ridicare pentru persoanele cu handicap, cadre
pentru mers și paturi, consultanță privind
asistența medicală oferită de doctori și de
alt personal medical specializat, consultanță și
servicii de informații despre produse medicale,
consultații medicale, furnizare de informații
despre tratarea încheieturilor dislocate, a
entorselor sau a fracturilor de oase, servicii de
chiropractică mobile, servicii de chiropractică
pentru copii, servicii de consiliere medicală,
servicii de evaluare medicală pentru pacienţii
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care se recuperează, în scopul ghidării
tratamentului şi evaluării eficienţei, servicii de
examinări medicale, servicii de manipulare
osteo-articulară, servicii de îngrijiri medicale,
servicii de medicină sportivă, servicii de
telemedicină, servicii de tratamente medicale
oferite de un centru spa, servicii paramedicale,
sfaturi medicale pentru persoanele cu dizabilități,
terapie ayurvedică, tratament și îngrijire prin
biorezonanță, tratarea dislocațiilor articulațiilor,
entorselor, fracturilor sau a altor leziuni similare
(judo-seifuku), servicii medicale și de sănătate,
servicii oferite de asistenții medicali la domiciliu,
hidroterapie, servicii de acupunctură, servicii
de aromaterapie, servicii de hidroterapie la
domiciliu, servicii de muzicoterapie, servicii
de sănătate prin hidroterapie, servicii de
talasoterapie, servicii de terapie luminoasă,
servicii de terapie autogenă, servicii de terapie
cu ventuze, chiropractică, servicii de medicina
alternativa, oferirea de informaţii despre masaj
şi kinetoterapie prin intermediul unui website.,
servicii de logopedie, servicii de psihologie.,
servicii de kinetoterapie, servicii de ortopedie,
servicii de neurologie.

───────

(210) M 2021 08346 (111)183384
(151) 23/11/2021
(732) SC CENTRIQA SERVICES &

SOLUTIONS SRL, BVD IULIU
MANIU NR 7, BVD IULIU MANIU
NR 7, ETAJ 4, CORP U, SECTOR
6, BUCURESTI, 061072, ROMANIA

(540)

COLLTRAIN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.15;
26.04.18; 29.01.15

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

42. Software ca serviciu (SaaS).
───────

(210) M 2021 08347 (111)182799
(151) 19/11/2021
(732) MANAGER SRL, B-DUL MIHAI

VITEAZU NR.1, AP.III B, JUD.
SĂLAJ, ZALĂU, 450015, SĂLAJ,
ROMANIA

(740) SC RASKAI MM BREVMARC
CONSULT SRL, STR.UNIRII NR.3,,
BLOC D8, AP.31, JUD. CLUJ, DEJ,
405200, CLUJ, ROMANIA

(540)

AQUAREL health & spa center

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.05;
29.01.14

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

41. Servicii ale cluburilor de sănătate
(antrenamente de sănătate şi fitness),
efectuarea antrenamentelor de fitness, servicii
de instructor personal (antrenament de
fitness), planificarea de petreceri (divertisment),
furnizarea facilităţilor de recreere, servicii
de divertisment, organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
şi susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, transfer de know-how
(instruire), educaţie fizică, servicii de evaluare a
stării fizice pentru antrenamente.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de bar, servicii de cafenea,

(591) Culori revendicate: mov, albastru,
turquoise, verde

(591) Culori revendicate: albastru (HEX
#1E4C7C, HEX #3274B5, HEX
#3274B5)), verde (HEX #5AA299, HEX
#4CA98F)), maro (HEX #A07437), roșu
(HEX #9E4A3E, HEX #DA3B26), roz
(HEX #EB539F)
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rezervări de hoteluri, servicii hoteliere, rezervări
pentru cazarea temporară, servicii de restaurant,
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
servicii de bufet pentru gustări (snack-bar).
44. Servicii de sănătate prin apă (spa), servicii
de centre de sănătate, servicii de saună,
servicii de aromaterapie, masaj, fizioterapie /
terapie fizică, îngrijirea sănătăţii, servicii
de medicină alternativă, asistenţă medical,
consiliere medicală pentru persoanele cu
dizabilităţi, consiliere alimentară și nutrițională,
consiliere în domeniul sănătăţii, servicii de
psiholog, terapie logopedică, servicii de terapie.

───────

(210) M 2021 08352 (111)183319
(151) 22/11/2021
(732) CARTIERUL CAROL SRL, STR.

VASILE CONTA NR.9 ,ET.5,
CAMERA E405, JUDETUL IASI,
IASI, IAȘI, ROMANIA

(540)

AER DULCE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Investitii imobiliare.

───────

(210) M 2021 08353 (111)183307
(151) 22/11/2021
(732) CARTIERUL CAROL SRL, STR.

VASILE CONTA NR. 9, ET. 5,
CAMERA E405, JUDEŢ IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

YASH
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Investitii imobiliare.

───────

(210) M 2021 08361 (111)183317
(151) 22/11/2021
(732) SEMTRA MEDO SRL, STR.

FRAGILOR NR. 8, JUD. ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)

casa glia trăiește bine

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 06.07.25;
07.01.08; 07.01.24

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

36. Servicii imobiliare.
───────

(210) M 2021 08365 (111)182800
(151) 22/11/2021
(732) S.C. OPENDEV ITS S.R.L.,

INTRAREA GORNISTILOR, NR.
5, BL. 139J, SC. A, AP. 13, JUDEŢ
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

vinpresii
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(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2021 08367 (111)183172
(151) 22/11/2021
(732) TRUPA X PRODUCTION

CONCEPT SRL, STR. SOVATA,
NR.32, BL C16, ET 5, AP 33,
JUDEŢ BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

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

(540)

TRUPA X

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

35. Publicitate, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică digitală descărcabilă,
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, servicii de marketing,
publicitate şi promovare.
41. Servicii de divertisment prestate de cantareti,
divertisment muzical, servicii de divertisment,
producție de spectacole, producție de înregistrări
audiovizuale.

───────

(210) M 2021 08374 (111)182801
(151) 22/11/2021
(732) CASINO MANHATTAN, SOS.

COLENTINA NR. 26, BL 64,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021181, ROMANIA

(540)

Manhattan Sala de Jocuri

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.24;
26.03.04; 26.04.03; 29.01.02; 29.01.06;
29.01.08

clase:
9. Jocuri de noroc pe calculator, software pentru
administrarea de jocuri și jocuri de noroc online
descarcabil.
28. Jocuri electronice, aparate de jocuri
electronice, mașini pentru jocurile de noroc,
jocuri de masă și aparate de jocuri de noroc,
aparate pentru jocuri de îndemânare sau noroc.
41. Servicii in domeniul jocurilor electronice,
jocuri de noroc, servicii de jocuri de noroc,
servicii de cazino (jocuri de noroc), servicii de
jocuri online, furnizare de jocuri video online
nedescarcabile, servicii de jocuri de noroc online
de pe dispozitive mobile, furnizarea de jocuri de
calculator online interactive.

───────

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

(591) Culori revendicate: Alb, Negru, Auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

721

(210) M 2021 08376 (111)182816
(151) 22/11/2021
(732) SERCATO ART, STR. JEAN LOUIS

CALDERON, NR. 1-5, SC. A, AP.
29, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

icar FILMS

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 29.01.01;
29.01.03; 26.15.25

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

35. Managementul activităților de impresariat
artistic.
41. Producție de filme pentru televiziune,
producție de filme cinematografice,
producție de filme video, producție
de filme formative, producție de filme
video preînregistrate, producție de filme
cinematografice preînregistrate, producție de
filme pentru cinematografe, producție de filme
de cinematograf, producție de spectacole și
filme, producție de filme în studiouri, producție
de efecte speciale pentru filme, producție de
filme în scopuri educative, producție de filme
în scopuri educaționale, producție de filme în
scopuri de divertisment, producție de filme de
televiziune și cinematografice, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de filme,
proiectarea filmelor, divertisment prin filme,
distribuție de filme, prezentare de filme, proiecție

de filme video, servicii pentru difuzarea de
filme cinematografice, editare de film, producția
filmelor cinematografice, servicii de producție de
filme, servicii de editare în procesul de post-
producție a muzicii, a materialelor video și a
filmelor, organizarea de spectacole (servicii de
impresariat), impresariat artistic pentru artiști de
spectacol.

───────

(210) M 2021 08383 (111)183375
(151) 23/11/2021
(732) OCTAVIAN FLORIN PARASCHIV,

STR. SIBIU NR. 37, BL. Z13,
SC. 1, ET. 7, AP. 43, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MEDICAL CORNER
(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 26.03.04;

27.05.01

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,

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

(591) Culori revendicate: portocaliu, verde,
negru

(591) Culori revendicate: albastru (Pantone
2149 C, Pantone 297 U), roșu (Pantone
185 U)
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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.
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de comerț cu produse farmaceutice,
medicamente, produse medicale și produse
cosmetice, aparatură medicală, produse de
curățenie și igienizare, consumabile pentru
laboratoare medicale.

───────

(210) M 2021 08393 (111)183175
(151) 22/11/2021
(732) VINPUNKT TRADING S.R.L.,

STR. DEPOZITELOR NR. 2,
BIROUL NR.3, JUD. CONSTANŢA,
NĂVODARI, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) ELENA STOICA - CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, STR. GHEORGHE
STEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

DIVUS WINERY

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.22;
27.05.01; 27.05.17

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

33. Bauturi alcoolice, (cu exceptia berii),
în special vinuri, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, managementul, organizarea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
specificate in clasa 33, permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod
prin magazine en gros şi en detail, prin cataloage
de vânzare, prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web.

───────

(210) M 2021 08399 (111)182817
(151) 23/11/2021
(732) PRAVALIA DE FERESTRE SRL,

BLD. POITIERS NR. 14, INCINTA
MELCRET, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

PRĂVĂLIA DE FERESTRE
(531) Clasificare Viena: 03.01.14; 27.05.01;

27.05.17

clase:
6. Sisteme de ferestre și uși din tâmplărie de
aluminiu.aluminiu, sârmă din aluminiu, folie de

(591) Culori revendicate: roşu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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aluminiu, plăci de blindaj metalice, uşi blindate,
metalice/uşi armate, metalice, benzi metalice
pentru legare/benzi metalice pentru înfăşurare
sau fixare, legături metalice, colţare metalice
pentru construcţii, materiale de construcţii
din metal, panouri de construcţii din metal,
construcţii, transportabile, din metal, construcţii
din metal, ferestre batante din metal, plafoane
metalice, acoperire metalică (prin placare)
pentru construcţii, parapete metalice de protecţie
pentru drumuri, opritoare metalice pentru uşi,
opritoare metalice pentru uşă, neelectrice/arcuri
metalice pentru uşă, neelectrice, bătătoare
pentru uşile de la intrare, mânere metalice
pentru uşi, tăblii metalice pentru uşi, zăvoare
metalice pentru uşi, deschizătoare de uşi din
metal, neelectrice, tocuri de uşi din metal/
rame de uşi din metal, fitinguri metalice pentru
uşi, încuietori metalice pentru uşi, uşi metalice,
fitinguri metalice pentru ferestre, uşi pliante
metalice, cadre metalice pentru construcţii, porţi
metalice, balamale metalice, cârlige (feronerie),
plase metalice împotriva insectelor, jaluzele
metalice, încuietori metalice, zăvoare metalice,
şipci metalice, zăbrele metalice/gratii metalice,
încuietori metalice, altele decât cele electrice,
jaluzele exterioare din metal, paravane metalice,
materiale de armare din metal pentru construcţii,
rulouri pentru ferestre din oţel, închizători
metalice pentru fixarea ferestrei, foi şi plăci
metalice, pervaze metalice, opritoare metalice,
uşi batante din metal, plăci metalice pentru
construcţii, placări metalice pentru pereţi utilizate
în construcţii, opritoare metalice pentru ferestre,
scripeţi din metal pentru ferestre, bolţuri
pentru cadrele ferestrelor, elemente metalice
pentru fixarea ferestrelor, cadre metalice pentru
ferestre, deschizători din metal pentru ferestre,
neelectrice, inchizători din metal pentru ferestre,
neelectrice, ferestre metalice.
19. Sisteme de ferestre și uși din tâmplărie PVC,
pereți cortina și fațade (materiale de construcții).
plută aglomerată pentru construcţii, bagasă
aglomerată din trestie de zahăr (materiale
de construcţii), sticlă alabastru, corniere,
nemetalice, plăci de blindaj, nemetalice, uşi
blindate, nemetalice/uşi armate, nemetalice,
colţare, nemetalice, pentru construcţii, materiale
de construcţii, nemetalice, panouri de construcţii,
nemetalice, construcţii, nemetalice, construcţii,
transportabile, nemetalice, ferestre batante,
nemetalice, plafoane, nemetalice, cornişe,
nemetalice, tăblii pentru uşi, nemetalice, tocuri
de uşi, nemetalice/rame de uşi, nemetalice,
uşi, nemetalice, grătare, nemetalice, pământ
pentru cărămizi, pâslă pentru construcţii,
argilă refractară/şamotă (material refractar

ars), uşi pliante, nemetalice, matriţe de
turnătorie, nemetalice, cadre, nemetalice,
pentru construcţii, şipci de montaj din lemn,
porţi, nemetalice, plase împotriva insectelor,
nemetalice sticlă izolantă pentru construcţii,
jaluzele, nemetalice, grinzi, nemetalice,
şipci, nemetalice, zăbrele, nemetalice/gratii,
nemetalice, jaluzele exterioare, nemetalice şi
netextile, sticlă în plăci (geamuri) pentru
construcţii, platforme, prefabricate, nemetalice,
placaj, stâlpi, nemetalici, materiale refractare
de construcţii, nemetalice, cristal de stâncă,
acoperişuri intermitente, nemetalice, sticlă
de siguranţă, cofraje, nemetalice, panouri
de semnalizare, neluminoase şi nemecanice,
nemetalice, siliciu (cuarţ), pervaze, nemetalice,
nisip cuarţos, geamuri din sticlă colorată/vitralii.
35. Furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale,
publicitate exterioară, 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),
publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, servicii de planificare
a programărilor (lucrări de birou), servicii de
reamintire a programărilor (lucrări de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la furnizorii de servicii
indepedente, servicii privind managementul
proiectelor de afaceri pentru proiectele de
construcţii, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
indexurilor de informaţii pentru scopuri
comerciale sau publicitare, managementul
computerizat al fişierelor, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în publicitate, analiza costurilor, căutare de
date în fişierele calculatorului pentru terţi,
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demonstraţii cu produse, dezvoltarea de
concepte publicitare, publicitate directă prin
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, studii de marketing, cercetare
de marketing, marketing, servicii de comunicaţii
corporative, închiriere de echipament de
birou în spații pentru co-working, servicii de
lobby comercial, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, negocierea şi
încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, închiriere de echipamente şi maşini
de birou, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, managementul administrativ
externalizat pentru companii, publicitate cu
plata per click, întocmirea statelor de plata,
recrutarea de personal, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, publicitate prin
televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, scrierea de
texte publicitare.

───────

(210) M 2021 08401 (111)182818
(151) 23/11/2021
(732) ALEXANDRU COLTEA, STR.

PROGRESULUI NR. 8, JUD.
BRAŞOV, GHIMBAV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

emagicienii

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

41. Furnizarea de cursuri de formare, organizare
de cursuri, coordonare de cursuri, furnizare de
cursuri educaționale, organizare și coordonare
de cursuri, furnizarea de cursuri de pregătire în
domeniul managementului, furnizarea de cursuri
de instruire în software de calculator, furnizare
de cursuri de pregătire în domeniul informaticii,
coordonare de cursuri cu privire la administrarea
afacerilor, furnizarea de cursuri de instruire în
planificarea strategică în domeniul publicității,
promovării, marketingului și managementului,
instruire în operarea sistemelor software, servicii
de formare în domeniul utilizării software-lui de
calculator.

───────

(210) M 2021 08405 (111)183469
(151) 23/11/2021
(732) VICENTIU-IULIAN PETRESCU,

STR. EMIL RACOVITA NR. 31-33,
VILA J49, JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

OK fix

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.05; 29.01.04

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

2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, materiale colorate, mordanti, rășini
naturale în stare brută, metale sub formă de foițe
și sub formă de pudra pentru pictori, decoratori,
tipografi și artiști.

(591) Culori revendicate: albastru inchis
(Pantone 294 C), albastru (Pantone
P112-4U)
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8. Scule și intrumente de mâna acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe,
aparate de ras.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și produse din aceste materiale, produse din
materiale plastice semiprelucrate, materiale de
călăfatuire, etanșare și izolare, conducte flexibile
nemetalice.
19. Materiale de construcție nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcții,
asfalt, smoală și bitum, construcții transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 08406 (111)183186
(151) 23/11/2021
(732) MOSTIRO FISHING SOLUTION

SRL, STR ING. ERMIL PANGRATTI
NR.14, AP.5, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

DARA KILLER
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;

03.09.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
28. Unelte şi accesorii pentru pescuit, incluzând
mosoare, aţă, undiţă, beţe de undiţă, sfori de
undiţă, dispozitive de ghidare pentru sfoara de
undiţă, mulinete, cârlige de undiţă, linguriţe,
momeală, momeală artificială, coşuri pentru
peşte, plute pentru undiţe, greutăţi (plumb) de
undiţă, plasă (în formă de sac) pentru pescuit,
saci de pescuit, mănuşi de pescuit, cutii/casete
pentru beţele de undiţă şi lăzi pentru uneltele de
pescuit.

35. Regruparea în avantajul terţilor a articolelor
şi accesoriilor de sport, pescuit sportiv,
vânătoare şi camping (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod, servicii de agenții de import-
export în domeniile de sport, pescuit sportiv,
vânătoare şi camping.

───────

(210) M 2021 08407 (111)182819
(151) 23/11/2021
(732) MALOS SILVIU-GABRIEL, STR.

LABORATOR NR. 145, BL. S11,
SC. 1, ET. 3, AP. 23, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, 550249, ROMANIA

(540)

TAREX
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Părți și accesorii pentru vehicule, respectiv:
protectoare pentru faruri, recipiente adaptate
pentru a fi utilizate în portbagajul vehiculelor,
scrumiere pentru automobile, scrumiere pentru
vehicule, centuri de siguranță pentru scaune de
vehicule, hamuri de siguranță pentru scaune
de vehicule, sisteme de alarmă de siguranță
pentru vehicule, spătare pentru scaune de
vehicule, spoilere pentru circulația aerului pentru
vehicule, spoilere pentru vehicule, tapițerie
pentru automobile, tapițerie din piele pentru
vehicule, transmițătoare de alarmă de marșarier
cu ultrasunete pentru vehicule, transmițătoare
de avertizare de marșarier folosite la vehicule,
volane pentru vehicule.
25. Articole de îmbrăcăminte.
40. Imprimare 3D.

───────
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(210) M 2021 08410 (111)183316
(151) 23/11/2021
(732) SC WEB TRAVEL EXPERIENCE

SRL, STRADA PRIMĂVERII NR.
22, BL. B, ET 4, AP 15, JUD.
BOTOȘANI, BOTOȘANI, 710142,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

InviteMe
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
38. Transmiterea invitațiilor online.
42. Software de transmitere invitații online ca
serviciu.

───────

(210) M 2021 08425 (111)183187
(151) 23/11/2021
(732) UNIVERSUL PODISH SRL, STR.

MÂNTULEASA NR. 38, LOT1/5,
ETAJ 1, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PODISH FII PARTE DIN BINE
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;

26.02.09; 24.17.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrare de afaceri,
administrarea afacerilor, servicii de funcții
administrative, servicii de agenție de import-
export, servicii de vânzare cu amănuntul
prin lanțuri de magazine, servicii ce implica
publicitatea, promovarea si promotii de vanzare

pentru companii, servicii de reclama si promotii
de vanzare, furnizarea de spatii pe site-uri in
scopul de a face reclama pentru bunuri si servicii,
publicitate online, prezentarea produselor in
toate mediile de comunicare, in scopul vanzarii
cu amanuntul si/sau cu ridicata, aranjarea
si organizarea de expozitii, targuri si alte
evenimente similare in scopuri comerciale,
procesarea (emiterea) electronica a facturilor
utilizatorilor, servicii de vanzare de produse cu
amanuntul, cu ridicata si online.
42. Servicii de analiză și cercetare industrială,
proiectare și dezvoltare de hardware și
software de calculator, servicii de programare a
calculatoarelor referitoare la aplicatii multimedia
si interactive, consultanta privind proiectarea
si dezvoltarea de software de calculator,
dezvoltarea de software (design), servicii de
stocare a datelor online furnizate de specialisti
in calculatoare, cu privire la informatii online,
personalizate, crearea si mentinerea de site-
uri web, furnizarea de motoare de cautare
pentru internet, gazduirea de servere, servicii
ale specialistilor referitoare la technologia
informatiei pentru stocarea datelor online,
furnizarea accesului temporar online, la aplicatii
si unelte software.

───────

(210) M 2021 08427 (111)183225
(151) 23/11/2021
(732) DAVO & ASOCIATII - SOCIETATE

CIVILA DE AVOCATI, STR.
POLONĂ NR. 68-72, CLĂDIREA
POLONĂ 68 BUSINESS CENTER,
ETAJ 4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010505, ROMANIA

(540)

DAVO LAW OFFICES

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 26.11.03
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor, consiliere, asistență și reprezentare
juridică, servicii de consultanță juridică,
pregătirea de rapoarte juridice, consultanță
juridică, servicii de avocatură.

───────

(210) M 2021 08428 (111)182820
(151) 23/11/2021
(732) TUBET INTERNATIONAL SRL,

STR. DJ 115, NR. 113, JUD.
BACĂU, SAT CASIN, BACĂU,
ROMANIA

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

(540)

Tubet

clase:
17. Tub (fir) vinil utilizat pentru agricultura,
pomicultura horticultura, tub (fir) vinil folosit
pentru legarea vitei de vie, a pomilor fructiferi,
legumelor si plantelor ornamentale, membrane
polimerice reticulare sub formă de fibră tubulară,
materiale plastice extrudate sub formă de
tuburi destinate utilizării în producție, tuburi
microporoase nemetalice folosite în horticultură,
tuburi microporoase nemetalice folosite în
agricultură, materiale plastice sub formă de plăci,

folii, blocuri, tije și tuburi, plastic extrudat în formă
de bare, blocuri, pelete, tije și tuburi utilizate în
procesele de fabricație.
35. Publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul pentru terți,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, asistență în afaceri, management
și servicii administrative, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, prezentare de produse
și servicii (în scopuri promoționale / publicitare),
servicii de publicitate, marketing și promovare,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, servicii
de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata,
servicii de fidelizare, motivare și recompensare,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare.

───────

(210) M 2021 08433 (111)183346
(151) 23/11/2021
(732) BIANCA-IOANA ZAINEA,

STR.TURNU MAGURELE NR 19,
BL. S1 SC3 ET P AP 301, SECTOR
4, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

SHAYA PILATES
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Activități sportive, pregătire cu privire
la activități sportive, furnizare de informații
despre activități sportive, furnizarea de cursuri
de pregătire în activități sportive, servicii
de antrenament pentru activități sportive,
organizare de activități sportive și competiții,
organizare de activități sportive sau competiții,
activități de divertisment, sportive și culturale,
activități sportive și de recreere, activități sportive
și culturale, organizare de activități sportive și
competiții sportive, furnizare de instalații pentru
activități sportive de recreere, organizare de
activități sportive pentru tabere de vară.

───────

(591) Culori revendicate: gri (HEX #626262),
albastru (HEX #10267f)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate: verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 08436 (111)183249
(151) 24/11/2021
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET.6, SECTOR 6,
BUCURESTI, 060013, ROMANIA

(540)

ADAUGA BANI INSTANT BCR

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri finainciare si afaceri
monetare.

───────

(210) M 2021 08437 (111)183248
(151) 24/11/2021
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

SA, CALEA PLEVNEI NR. 159,
BUSINESS GARDEN BUCHAREST,
CLADIREA A, ET.6, SECTOR 6,
BUCURESTI, 060013, ROMANIA

(540)

ADD MONEY INSTANTLY BCR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare si afaceri
monetare.

───────

(210) M 2021 08442 (111)182821
(151) 24/11/2021
(732) SC COMNILIS PROD SRL,

STRADA FILIPESTII DE PĂDURE
NR. 24, JUD. PRAHOVA,
MĂGURENI, 107350, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

TRADITII DIN
IARMAROC MOS HORIA

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.04; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
02.01.04; 02.01.11; 02.01.23; 20.05.15

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

(591) Culori revendicate: negru, magenta,
galben, albastru
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33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 08451 (111)182822
(151) 24/11/2021
(732) LUCA STIRBAT, STRADA

GHEORGHE SIMIONESCU NR.
2, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) ZDV INTELLECTUAL PROPERTY,
STRADA IOAN BIANU NR. 27, ET.
1, AP. 3, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

.ntropy organize
your spacetime

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

clase:
20. Mobilă și mobilier, birouri modulare
(mobilier), cadre cu rafturi, nu din metal
(mobilier), birouri, etajere pentru biblioteci, polițe
pentru biblioteci, console (mobilier), comode
(mobilier), dulapuri ca mobilier, măsuțe de
ceai, măsuțe, măsuțe auxiliare, mobilier din
lemn, mobilier pentru cameră de zi, mobilier
transformabil, noptiere, mobilier de interior,
polițe, rafturi de depozitare mobile (mobilier),
rafturi (mobilier) din lemn, suporturi (mobilier)
pentru televizoare.
40. Reciclarea materialelor plastice.
43. Închiriere de mobilă, închiriere mobilier de
interior.

───────

(540)

Restaurant museum
fondat 1999

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
24.09.05

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

43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210) M 2021 08453 (111)183271
(151) 24/11/2021
(732) UNIRII COFFEE SHOP SRL, B-

DUL UNIRII NR.19, BLOC 4B,
PARTER, SPATIU COMERCIAL,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040103,
ROMANIA

(540)

4 you Coffee Shop

(210) M 2021 08452 (111)182823
(151) 24/11/2021
(732) DAN-LUCIAN DOBRE, STR.

TAMAIOAREI NR. 115, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 7000, ROMANIA

(591) Culori revendicate: negru, galben 
(RAL1006)
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.07.02;
11.03.03

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

43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210) M 2021 08456 (111)183393
(151) 24/11/2021
(732) LOYO COLLECTION,

STR.DRUMUL GURA PUTNEI,
NR34-36, CAM 36, ET 3, AP
26/2, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

LOYO Collection

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17;
29.01.06

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 08459 (111)183370
(151) 24/11/2021
(732) ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ DE

STOMATOLOGIE PEDIATRICĂ
DIN ROMÂNIA (ANSPR), STR.
LAPUSNEANU NR. 16, JUD. IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

OSCAR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate ce se referă la clasele 41,
42 și 44, respectiv la serviciile prestate de
persoane sau organizații în special cu scopul
de a ajuta persoanele (în special copiii),
publicitate în legătură cu alte servicii, oferire/
furnizare de informații promovarea serviciilor
privind consultanța în vederea tratamentului
stomatologic al copiilor cu nevoi speciale
de îngrijire a sănătății oro-dentare, publicitate
prin platforma disponibilă tuturor centrelor
academice interesate să organizeze programe
postuniversitare în domeniu.
41. Servicii de educație adresate persoanelor,
sub toate formele, prezentarea în
scopuri educaționale a platformei digitale
(platformă disponibilă tuturor centrelor
academice interesate să organizeze programe
postuniversitare în domeniu), organizare și
susținere colocvii, conferințe și congrese,
cursuri de corespondență, transfer de know-
how (instruire), furnizare de informații în
domeniul educației și a sănătății, furnizarea
online de publicații electronice, nedescărcabile,
organizarea și susținerea de seminarii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
de cercetare și proiectare în legătură cu acestea,
servicii de cercetare științifică pentru/în scopuri
medicale, efectuare de studii clinice (servicii
științifice).
44. Servicii de îngrijire medicală, inclusiv
medicina alternativă, îngrijire sanitară, oferite
de persoane sau întreprinderi persoanelor,
servicii de telemedicină, servicii de stomatologie,
servicii de clinică medicală și servicii de
analiză medicală în scopul diagnosticării și
tratamentului, servicii de terapie, consultanță
privind sfaturile despre nutriție și dietă, servicii de
centru de sănătate, furnizarea de servicii privind
îngrijirea sănătății prin intermediul platformei
digitale.

(591) Culori revendicate: gri (HEX #5a5a5a),
alb (HEX #ffffff)

───────
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(210) M 2021 08461 (111)183174
(151) 24/11/2021
(732) AGROSERV TRADING SRL,

BD. MAMAIA NR. 227, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

UTOPIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, vin.

───────

(210) M 2021 08464 (111)182824
(151) 24/11/2021
(732) P.F.A. ROŞCA IULIAN CODRUŢ,

COMUNA HEMEIUS, NR. FN, JUD.
BACĂU, SAT LILIECI, BACĂU,
ROMANIA

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

(540)

RoMellarius

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.11; 03.13.04

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

1. Derivat pe bază de ceară de albine pentru
emulsifiere folosit la fabricarea preparatelor
cosmetice.
4. Albine (ceară de -), ceară de albine utilizată
în stadii ulterioare ale producției, ceară de
albine folosită la fabricarea lumânărilor, ceară de
albine pentru utilizare în fabricarea unguentelor,
ceară de albine folosită la fabricarea produselor
cosmetice.
5. Polen de albine de uz nutraceutic, polen de
albine pentru uz ca supliment alimentar în dietă,
antioxidanți derivați din miere, pastile pe bază de
miere și plante pentru gât.
20. Stupi de albine, faguri de miere.
29. Pupe de albine procesate, pentru consum
uman.
30. Miere, miere naturală, miere maturată
natural, înlocuitori de miere, miere (pentru
alimentație), miere cu trufe, miere de
helichrysum, miere de manuka, produse
tartinabile dulci (miere), miere cu plante
aromatice, miere biologică pentru consum uman,
glazuri de miere pentru șuncă, zahăr, miere,
sirop de melasă, cremă de zahăr invertit
(miere artificială), ceară de albine, pastile din
miere cu ierburi aromatice (dulciuri), dulciuri
(nemedicinale) pe bază de miere, preparate din
cereale acoperite cu zahăr și miere.
31. Albine, polen de albine (neprocesat), polen
de albine (brut), pupe de albine vii, polen de
albine fiind materie primă pentru uz industrial,
preparate alimentare pentru albine, substanțe de
alimentare pentru albine.
32. Bauturi nealcolice pe baza de miere, băuturi
din fructe și sucuri de fructe cu miere, băuturi din
legume și sucuri din legume cu miere.
35. Regruparea în avantajul terţilor a mierii,
mierii naturale: mierii maturată natural,
înlocuitorilor de miere, mierii (pentru alimentație),
mierii cu trufe, mierii de helichrysum, mierii
de manuka, produselor tartinabile dulci (mierii),
mierii cu plante aromatice, mierii biologice pentru
consum uman, glazurii de miere pentru șuncă,
zahărului, mierii, siropului de melasă, cremei
de zahăr invertit (mierii artificiale), cerei de
albine, pastilelor din miere cu ierburi aromatice
(dulciurilor), dulciurilor (nemedicinale) pe bază
de miere, preparatelor din cereale acoperite cu
zahăr și miere, derivatelor pe bază de ceară de
albine pentru emulsifiere folosite la fabricarea
preparatelor cosmetice, cerei de albine, cerei
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de albine utilizată în stadii ulterioare ale
producției, cerei de albine folosită la fabricarea
lumânărilor, cerei de albine pentru utilizare în
fabricarea unguentelor, cerei de albine folosită
la fabricarea produselor cosmetice, polenului
de albine de uz nutraceutic, polenlui de albine
pentru uz ca supliment alimentar în dietă,
antioxidanților derivați din miere, pastilelor pe
bază de miere și plante pentru gât, stupilor de
albine, fagurilor de miere, albinelor, polenului de
albine (neprocesat), polenului de albine (brut),
pupelor de albine vii, polenului de albine fiind
materie primă pentru uz industrial, preparatelor
alimentare pentru albine, substanțelor de
alimentare pentru albine, bauturilor nealcolice
pe baza de miere, băuturilor din fructe și
sucuri de fructe cu miere, băuturilor din legume
și sucuri din legume cu miere (exceptând
transportul lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul referitoare
la miere, miere naturală, miere maturată natural,
înlocuitori de miere, miere (pentru alimentație),
miere cu trufe, miere de helichrysum, miere
de manuka, produse tartinabile dulci (miere),
miere cu plante aromatice, miere biologică
pentru consum uman, glazuri de miere pentru
șuncă, zahăr, miere, sirop de melasă, cremă
de zahăr invertit (miere artificială), ceară de
albine, pastile din miere cu ierburi aromatice
(dulciuri), dulciuri (nemedicinale) pe bază de
miere, preparate din cereale acoperite cu
zahăr și miere, derivate pe bază de ceară de
albine pentru emulsifiere folosite la fabricarea
preparatelor cosmetice, ceară de albine, ceară
de albine utilizată în stadii ulterioare ale
producției, ceară de albine folosită la fabricarea
lumânărilor, ceară de albine pentru utilizare în
fabricarea unguentelor, ceară de albine folosită
la fabricarea produselor cosmetice, polen de
albine de uz nutraceutic, polen de albine pentru
uz ca supliment alimentar în dietă, antioxidanți
derivați din miere, pastile pe bază de miere
și plante pentru gât, stupi de albine, faguri
de miere, albine, polen de albine (neprocesat),
polen de albine (brut), pupe de albine vii,
polen de albine fiind materie primă pentru uz
industrial, preparate alimentare pentru albine,
substanțe de alimentare pentru albine, bauturi
nealcolice pe bază de miere, băuturi din fructe și
sucuri de fructe cu miere, băuturi din legume și
sucuri din legume cu miere, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul online referitoare

la miere, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la miere, reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou în legatura cu
miere, informatii despre vanzarea de produse,
prezentate sub forma unui ghid de comenzi
online, cu functie de cautare, cu privire la miere,
servicii de informații comerciale furnizate online
prin internet sau o rețea globală de calculatoare,
cu privire la miere, băuturi din legume și sucuri
din legume cu miere.

───────

(210) M 2021 08466 (111)183169
(151) 24/11/2021
(732) ZENTIVA, K.S., U KABELOVNY

130, PRAGUE, 102 37, CEHIA
(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A. I. CUZA

52-54, SECTOR 1, BUCURESTI,
011056, ROMANIA

(540)

ZEOKS

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

5. Medicamente, preparate farmaceutice pentru
uz uman

───────
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(210) M 2021 08471 (111)182825
(151) 24/11/2021
(732) DRĂGAN G. IOAN

ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ,
CALEA ZĂRANDULUI NR. 43,
AP.116, JUD. HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(740) CABINET MIDIASEN INNOVATIONS,
CALEA TRAIAN NR. 4A, AP.44,
JUD. MARAMUREŞ, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

La Nea Ion PIZZERIE
Sandwich la metru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.01.11;
26.11.12; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.08

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

43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210) M 2021 08474 (111)182826
(151) 25/11/2021
(732) STAGER MED SRL, DRUMUL

BACRIULUI NR. 44C, AP. 12, JUD.
ILFOV, SAT ROŞU, COMUNA
CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

(540)

ALPHACARE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicale, parfumuri, uleiuri esenţiale.
5. Preparate farmaceutice şi alte preparate
pentru scopuri medicale.

───────

(210) M 2021 08475 (111)183274
(151) 25/11/2021
(732) OCTOPUS INC SRL, STR.

VIŞINILOR NR. 2, JUD. SIBIU,
CISNĂDIE, SIBIU, ROMANIA

(540)

VGR VOYAGER
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
8. Arme ascuțite și contondente de mână,
instrumente manuale de urgență și salvare,
instrumente pentru igienă și frumusețe pentru
oameni și animale, acționate manual, tacâmuri,
cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de
bucătărie, unelte manuale și instrumente pentru
tratarea materialelor și pentru construcție,
reparație și întreținere, unelte pentru ridicat
(cricuri), baionete, cuțite, topoare, pompe de
aer, acționate manual, aparate electrice de
tuns barba, aparate neelectrice de tuns barba,
foarfece de tuns, mașini de tuns, mașini electrice
de tuns, mașini de tuns de uz personal

(591) Culori revendicate: roşu, verde închis,
verde deschis
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(ustensile de mână), mașini de tuns părul,
electrice și neelectrice, aparate de tuns animale
(acționate manual), foarfeci, foarfeci (forfecuțe)
de unghii, mașini de tuns gazon (instrumente
manuale), dispozitive manuale pentru ridicat
brazdele de gazon, unelte și instrumente
de ascuțit, acționate manual, burghie, dornuri
(unelte de mână), cuțite din ceramică, pensete,
unghiere, clești, seturi de tacâmuri, tacâmuri
din metale prețioase, tacâmuri speciale pentru
bebeluși, cuțite de întins (tacâmuri), tacâmuri
biodegradabile, aparate pentru epilat, electrice
sau neelectrice, ace pentru gravat (unelte
de mână), ondulatoare pentru gene, aparate
manuale pentru ondularea părului, aparate
pentru aranjarea părului, aparate pentru tăierea
părului din nas, instrumente de mână pentru
ondularea părului, non-electrice, instrumente
pentru tunderea și îndepărtarea părului, pensete
pentru îndepărtarea părului, tăietoare de fructe,
cuțite pentru decojire, instrumente pentru
decojirea fructelor, non-electrice, truse de
manichiură, pile, clești patent, patente pentru
sârmă (scule manuale), aparate de ras, lame
de ras, mașini de ras electrice, tocătoare de
carne (unelte manuale), tocătoare de legume
(unelte manuale), linguri, aparate de curățat
legume, acționate manual, aparate de feliat
legume, cuțite, furculițe și linguri, cuțite de masă,
chei universale, chei hexagonale, chei franceze,
chei reglabile, chei inelare, chei dinamometrice,
chei tubulare, satâre (cuțite), răzuitoare (cuțite),
teci pentru cuțite, lame pentru cuțite, truse
de bărbierit, șurubelnițe, raclete, truse de
pedichiură, răngi de scos cuie (unelte manuale),
bricege, pile de ascuțit, instrumente de ascuțit,
răzuitoare, fărașe (grădinărit), rigle (unelte de
mână), cuțite pentru pizza, cuțite de vânătoare,
pieptene pentru contur barbă, ondulatoare
electrice de păr, aparate electrice de coafare,
ace pentru găurirea urechilor, foarfece pentru
cuticule, foarfece de uz personal (electrice și
neelectrice), aparate de tuns animale, agrafe de
păr pentru bebeluși, aparate de epilat, aparate
electrice de tuns părul din urechi, foarfeci de
tuns, aparate pentru tuns și aranjat barba și
mustața, aparate de bărbierit, aparate de ras
electrice, aparate de ras de unică folosință,
aparate de ras, non-electrice, brice (de bărbierit),
rezerve de lame de ras.

───────

(210) M 2021 08477 (111)182827
(151) 26/11/2021
(732) BUNEA M. ANA-MARIA PFA,

ALEEA BIRUINŢEI NR. 6, AP. 3,
JUD. SIBIU, SIBIU, 550335, SIBIU,
ROMANIA

(540)

I love sleep, BABY

(531) Clasificare Viena: 01.07.06; 29.01.04;
29.01.06; 29.01.08

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

9. Materiale audio și video, înregistrate sau
descărcabile, utilizate în scop didactic în
domeniul somnului copiilor și în alte domenii
înrudite.
16. Materiale de formare în domeniul somnului
copiilor și în alte domenii înrudite (materiale
educative).
41. Consultanță în domeniul somnului copiilor,
organizare de evenimente, conferințe, seminarii
în domeniul somnului copiilor și în alte domenii
înrudite.

───────

(591) Culori revendicate: alb, negre, albastru
închis
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(210) M 2021 08478 (111)182828
(151) 25/11/2021
(732) S.C. CARMEDIA SERV S.R.L., B-

DUL REPUBLICII, NR.279, BL.4C,
AP.43, JUDETUL PRAHOVA,
PLOIESTI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIS, NR.15A,
BL.2, AP.13, CASUTA POSTALA
640, BRASOV, 500171, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

ACTUALITATEA
PRAHOVEANĂ

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

16. Tipărituri, tipărituri (gravuri), tipărituri sub
formă de imagini, ziare, ziare cotidiene, hârtie
de ziar, caricaturi de ziar (materiale tipărite),
reviste ca suplimente la ziare, cărți, reviste, ziare
tipărite și alte publicații media pe hârtie, pagini
din albume (pentru fotografii, tăieturi din ziare).
35. Servicii de revista presei, publicitate online,
servicii de comenzi online, publicare de materiale
publicitare online, difuzare de materiale
publicitare online, servicii online de prelucrare de
date, promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, servicii de vânzare prin licitații
online prin internet, publicitate online printr-o
rețea informatizată de comunicații, promovare
online de rețele informatizate și pagini web,
servicii de abonamente la publicații online,
pentru terți, realizare de târguri și expoziții
virtuale online, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, servicii de publicitate
și marketing online, furnizare de ghiduri
publicitare online cu funcție de căutare, difuzare
de anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la jucării, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
furnizarea unui ghid de publicitate de căutare
online cu bunurile și serviciile prestate de terți
online pe internet, furnizarea de servicii online
de comparare de prețuri, servicii de furnizare
de informații online prin intermediul unui registru
comercial, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică digitală descărcabilă,
realizare de sondaje online de cercetare în
domeniul administrării afacerilor, servicii de
comerț cu amănuntul online pentru tonuri de apel

descărcabile, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la genți de mână, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
voiaj, servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică și filme descărcabile
și preînregistrate, furnizarea de servicii de
administrare a cursurilor academice referitoare
la înregistrarea cursurilor online, promovarea
desenelor altor persoane prin furnizarea de
portofolii online pe un site web, abonamente
la ziare, planificarea de abonamente la
ziare, administrarea abonamentelor la ziare
(pentru terți), publicitate în reviste, broșuri
și ziare, organizare de abonamente la ziare
electronice, servicii de abonamente la ziare,
pentru terți, furnizarea de spațiu publicitar în
publicații periodice, ziare și reviste, realizarea
abonamentelor la cărți, reviste, ziare sau benzi
desenate, organizare pentru dispunerea de
spațiu publicitar în ziare, servicii de publicitate,
marketing și promovare, furnizare și închiriere de
spațiu, timpi și mijloace de publicitate, furnizare
de servicii publicitare computerizate, furnizare de
spații publicitare, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale, furnizare de spațiu pe pagini web pentru
promovarea de produse și servicii, furnizare de
spațiu publicitar în medii electronice, furnizare
de spațiu publicitar într-o rețea informatică
globală, furnizare și închiriere de spațiu publicitar
pe internet, închiriere de material publicitar,
închiriere de orice tip de materiale publicitare sau
de prezentare comercială, închiriere de panouri
de afișare (panouri publicitare), închiriere de
panouri publicitare digitale, închiriere de panouri
în scopuri publicitare, închiriere de spații
publicitare, închiriere de spații publicitare în
trenuri, închiriere de spații, timp și materiale
publicitare, închiriere de spațiu publicitar online,
închiriere de spațiu publicitar pe internet,
închiriere de spațiu publicitar pe internet
pentru anunțuri de angajare, închiriere de
spațiu publicitar în broșuri, închiriere de spațiu
publicitar în proprietăți feroviare, închiriere de
spațiu publicitar și material publicitar, închiriere
de standuri de vânzare, publicitate pentru
ascensoare, punere la dispoziție și închiriere
de spații publicitare, servicii de intermediere
privind închirierea de timp și spațiu publicitar,
închiriere de timp publicitar în cinematografe,
servicii de asistență și consultanță pentru
publicitate, marketing și promovare, asistență
în domeniul promovării firmelor, asistență în
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marketing, consultanță cu privire la optimizarea
motoarelor de căutare, consultanță cu privire
la strategia de comunicare în domeniul
publicității, consultanță pentru afaceri privind
publicitatea, consultanță pentru întreprinderi
în materie de gestionare a marketingului,
consultanță privind comercializarea de produse
chimice, consultanță privind managementul
marketingului, consultanță privind promovarea
vânzărilor, consultanță privind promovarea
comercială, consultanță profesională în
marketing, consultanță în marketing comercial,
consultanță în materie de marketing direct,
consultanță în publicitate și marketing,
consultanță în domeniul demografic în scopuri
de marketing, consultanță în afaceri privind
marketingul strategic, consultanță referitoare la
servicii de publicitate și promovare, furnizare
de servicii de consiliere în marketing pentru
producători, furnizare de servicii de informare
și consiliere în domeniul comerțului electronic,
servicii de consultanță în domeniul segmentărilor
de piață, servicii de consultanță în domeniul
marketingului pe internet, servicii de consultanță
în domeniul elaborării de concepte publicitare,
servicii de consultanță în domeniul marketingului
afiliat, servicii de consultanță în afaceri
privind marketingul, servicii de consultanță
privind publicitatea, servicii de consultanță
privind marketingul, organizare de promoții prin
mijloace audiovizuale, servicii de consiliere
privind marketingul, promovarea produselor și
serviciilor prin sponsorizare, abonament la un
pachet media de informații, abonament la
ziare electronice, abonamente la servicii de
baze de date prin telecomunicatii, administrarea
vânzărilor, analiză de preț, consiliere cu privire la
produse de consum, consultanță privind tehnicile
de vânzare și programele de vânzare, furnizare
de servicii online de licitație, licitaţii în domeniul
imobiliar, licitații prin telefon și prin televiziune,
licitații organizate prin rețele de telecomunicație,
organizare de licitații pe internet, oferte pentru
licitații online în numele terților, organizare
și coordonare de licitații pe internet, vânzare
prin licitație a vehiculelor, vânzare prin licitație
de bunuri imobiliare, servicii de vânzare la
licitație asigurate prin intermediul rețelelor de
telecomunicații, vânzări prin licitații disponibile
pe internet, vânzări prin licitații în sectorul agricol.
41. Spectacole de revistă oferite în săli de
spectacole, producție de spectacole de revistă
în fața unui public în direct, publicare online
de ziare electronice, servicii de bibliotecă
online, și anume furnizare de servicii de
bibliotecă electronică referitoare la ziare, reviste,
fotografii și imagini printr-o rețea online de

calculatoare, furnizarea de instruire online,
furnizarea de tutoriale online, publicarea de
materiale multimedia online, furnizare de jocuri
video online, servicii academice online în
biblioteci, furnizare de cursuri de instruire
online, furnizare de informații despre învățământ
online, servicii de agenție de bilete online
pentru divertisment, publicare de recenzii online
în domeniul divertismentului, furnizarea de
jocuri de calculator online interactive, servicii
de învățământ la distanță oferite online,
publicare de cărți și periodice electronice
online, furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, furnizare de conținut audio
online nedescărcabil, furnizare de divertisment
online sub formă de campionate sportive
fantastice, furnizare de publicații electronice
online nedescărcabile în domeniul muzicii,
servicii de divertisment furnizate prin transmisii
continue online, furnizare de informații despre
educație fizică pe un site web online, furnizare
de informații despre exerciții fizice pe un
site web online, furnizare de informații despre
antrenamentul fizic pe un site web online,
furnizare de divertisment online sub formă
de show-uri de jocuri, furnizare de informații
online în domeniul divertismentului cu jocuri pe
calculator, servicii de jocuri de noroc online de
pe dispozitive mobile, furnizare de informații și
știri online în domeniul formării profesionale,
furnizare de romane grafice online care nu
pot fi descărcate, furnizare de benzi desenate
online care nu pot fi descărcate, organizare de
cursuri de formare online cu privire la alimentație,
furnizare online de benzi desenate și romane
grafice care nu pot fi descărcate, organizare de
sesiuni de formare online cu privire la menținerea
condiției fizice, furnizarea unei reviste online
care conține informații în domeniul jocurilor de
calculator, servicii specifice galeriilor de artă,
furnizate online printr-un link de telecomunicații,
furnizare online de informații cu privire la strategii
pentru jocuri pe calculator și jocuri video,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online și
pe internet, furnizare de informații cu privire la
domeniul fitness-ului prin intermediul unui portal
online, furnizare online de reviste cu articole
pe teme generale care nu pot fi descărcate,
servicii de jocuri de realitate virtuală furnizate
online dintr-o rețea de calculatoare, publicare de
ziare, publicare multimedia a ziarelor, închiriere
de ziare și reviste, publicare de ziare, periodice,
cataloage și broșuri, publicare multimedia de
reviste, jurnale și ziare, publicare pe internet
a unui ziar pentru clienți, publicare de ziare
electronice accesibile prin intermediul unei rețele
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globale de calculatoare, servicii de bibliotecă
furnizate prin intermediul unei baze de date
computerizate care conține informații extrase
din ziare, servicii educative, de divertisment și
sportive, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, administrare (organizare) de
spectacole de jocuri, servicii de agenții de
rezervări în domeniul divertismentului, activități
sportive și culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, administrare (organizare)
de activități culturale, servicii sportive și de
fitness, servicii educative și de instruire,
servicii de închiriere de echipamente și
instalații pentru educație, divertisment, sport și
cultură, activități culturale, acreditare (certificare)
de performanțe educaționale, administrarea
serviciilor educaționale, antrenament și coaching
în discurs politic, antrenament pentru fortificare
și îmbunătățire a condiției fizice, antrenament
(instruire), academii (educație), acordarea de
premii în educație, ateliere de formare, asistență
profesională individualizată (coaching), ateliere
organizate în scopuri educative, cercetare în
domeniul educației, educație, divertisment și
sport, servicii de agenții de rezervare de bilete
pentru concerte, servicii de agenții de bilete
(servicii de -)(divertisment), furnizare de servicii
de vânzare de bilete cu ridicare la fața locului,
pentru evenimente de divertisment, sportive și
culturale, organizare de rezervări de bilete la
spectacole și alte evenimente de divertisment,
rezervare de bilete la evenimente culturale,
rezervare de locuri la concerte, rezervare
de locuri pentru spectacole de divertisment,
servicii ale agențiilor de bilete, rezervare de
locuri pentru spectacole și evenimente sportive,
servicii de agenții de rezervare de bilete la
cinematografe, servicii de informare cu privire
la bilete pentru evenimente de divertisment,
servicii de informare cu privire la bilete pentru
spectacole, servicii de informații de bilete pentru
sporturile electronice, servicii de rezervare de
bilete pentru concerte, servicii de înscriere și de
rezervare de bilete la evenimente în domeniul
sporturilor electronice, servicii de rezervare de
bilete în domeniul educației, divertismentului
și sportului, servicii de rezervare de bilete
pentru spectacole, servicii de rezervare și
vânzare de bilete pentru evenimente, servicii
de rezervare de bilete și locuri la evenimente
sportive, servicii de rezervare de bilete și locuri
la evenimente recreative și de petrecere a
timpului liber, servicii de rezervare de bilete și
locuri la evenimente de divertisment, servicii
de rezervare de bilete și locuri la evenimente
culturale, servicii de rezervare de bilete și
locuri la concerte muzicale, servicii de rezervare

de bilete pentru teatru, consultanță editorială,
corectare de manuscrise, creare (redactare)
de podcast-uri, creare (redactare) de conținut
educațional pentru podcasturi, difuzare de
reportaje de către agenții de știri, distribuire
de știri pentru industria audiovizuală, editare
de materiale tipărite care conțin poze, altele
decât cele de uz publicitar, editare de publicații,
editare de texte scrise, editare de texte scrise, cu
excepția textelor publicitare, editare, întocmire
de rapoarte și redactare de texte, furnizare
de buletine informative în domeniul jocurilor pe
calculator, prin intermediul poștei electronice,
furnizare de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri de divertisment sau culturale, furnizare
de evaluări ale utilizatorilor în scopuri de
divertisment sau culturale, furnizare de publicații
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de
pe internet care pot fi consultate, furnizare
de publicații electronice, furnizare de publicații
electronice pentru învățarea limbilor, furnizare
de publicații on-line, furnizare de servicii de
studio de înregistrare video, publicare de
cărți instructive, publicare de cărți legate de
tehnologia informației, publicare de cărți în
domeniul divertismentului, publicare de cărți și
reviste, publicare de cărți, reviste, almanahuri
și jurnale, publicare de cântece, publicare de
cărți, publicare de cărți audio, publicare de
cărți de muzică, publicare de cărți educative,
publicare de cărți electronice și periodice pe
internet, publicare de broșuri cu informații
despre programele de televiziune, publicare de
broșuri referitoare la liga de rugbi, publicare
de buletine informative, publicare de calendare
de evenimente, publicare de cataloage,
microeditare, publicare de afișe, publicare de
anuare, publicare de anuare imprimate (de tip
pagini aurii), publicare de broșuri, publicare de
materiale tipărite privind drepturile de proprietate
intelectuală, publicare de materiale tipărite
privind peștii de acvariu, publicare de materiale
tipărite referitoare la animale de companie,
publicare de materiale tipărite, altele decât
textele publicitare, publicare de materiale și
publicații tipărite, publicare de materiale care
pot fi accesate prin intermediul bazelor de
date sau prin internet, publicare de materiale
didactice, publicare de materiale didactice
educative, publicare de materiale editoriale pe
site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, publicare de materiale educative
tipărite, publicare de materiale pe suporturi
de date magnetice sau optice, publicare de
manuale, publicare de manuale de instruire,
publicare de lucrări științifice, publicare de lucrări
științifice privind tehnologia medicală, publicare
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de lucrări muzicale, publicare de jurnale, cărți și
manuale în domeniul medicinei, publicare de fișe
informative, publicare de jurnale, publicare de
documente, publicare de documente în materie
de pregătire profesională, știință, dreptul public
și probleme sociale, publicare de cataloage
cu informații privind călătoriile, publicare de
texte educative, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de texte
și imagini, inclusiv în format electronic, altele
decât cele în scopuri publicitare, publicare de
texte, publicare de reviste în format electronic
pe internet, publicare de reviste electronice,
publicare de reviste pe internet, publicare de
reviste cu informații științifice, publicare de
reviste, publicare de recenzii, publicare de
produse de imprimerie, publicare de prospecte,
publicare de partituri muzicale, publicare de
povești, publicare de periodice și cărți în
format electronic, publicare de materiale tipărite,
inclusiv în format electronic, altele decât cele
de uz publicitar, publicare de materiale tipărite
în format electronic, publicare de materiale
tipărite în format electronic pe internet, publicare
de materiale tipărite, cu excepția textelor
publicitare, sub formă electronică, publicarea de
fotografii, publicarea de calendare, publicarea
de cataloage cu informații turistice, publicare și
editare de cărți, publicare și editare de materiale
tipărite.

───────

(210) M 2021 08481 (111)182829
(151) 25/11/2021
(732) DELICATERIA ITALIANA SRL,

STRADA PASAJULUI, NR. 2,
JUDETUL BUZAU, BUZAU,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

F Degusteria Francesca
delicateria italiana

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01; 26.04.04

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
înghețată.
32. Bere, băuturi nealcoolice, băuturi din fructe
și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, ape
minerale și gazoase.
33. Preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi alcoolice (cu excepția berii).
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
43. Servicii de cazare temporară, servicii pentru
furnizarea de alimente.

───────
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(210) M 2021 08486 (111)182830
(151) 25/11/2021
(732) ASOCIAȚIA SERVICIILOR

FUNERARE, STR. URUSAGULUI
NR. 21N, JUD. CLUJ, FLOREȘTI,
CLUJ, ROMANIA

(540)

A.S.F. ASOCIAȚIA
SERVICIILOR FUNERARE

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17

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

45. Apărarea drepturilor și intereselor
profesionale, economice, sociale, juridice,
culturale ale antreprenorilor de servicii funerare
(servicii juridice), servicii personale și sociale
prestate de terți pentru a satisface nevoile
persoanelor și ale grupurilor de persoane,
servicii funerare, organizarea de ceremonii
funerare, servicii de îmbălsămare, organizare
de întruniri ale familiilor îndoliate pentru
comemorarea morții unei persoane dragi, servicii
funerare conexe incinerării.

───────

(210) M 2021 08490 (111)183320
(151) 25/11/2021
(732) S.C. CLAS MEDIA SRL, STR.

TEATRULUI NR. 1-2, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

DOZA DE
FRUMUSETE SI STIL

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

38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2021 08495 (111)182831
(151) 25/11/2021
(732) SC COMMODITY TRUST AG

SRL, STR. N. TITULESCU NR.
39-49, BL. 12, SC. C, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

e SLOTS
(531) Clasificare Viena: 24.09.05; 29.01.12;

27.05.01; 27.05.17

clase:
9. Programe software conținând jocuri de noroc,
înregistrate sau descărcabile, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea și reproducerea
sunetului sau imaginii, automate de vânzare
bilete și mecanisme pentru aparate care
funcționează cu fise, jocuri electronice de

(591) Culori revendicate: roșu, galben,
albastru, gri, negru

(591) Culori revendicate: alb, bleu deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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noroc, aparate acționate cu monede, mecanisme
pentru aparate acționate cu monede, programe
de jocuri pe computer, dispozitive de memorie
pentru computere, programe pentru computer
(software descărcabil), software înregistrat
pentru computere, publicații electronice
descărcabile, tonomate muzicale, tonomate
muzicale acționate cu monede, pipei imprimate
de circuite, circuite imprimate, programe (jocuri
pentru computer) înregistrate sau descărcabile,
cititoare (echipament de procesare a datelor),
cartușe de jocuri video, carduri inteligente
(carduri cu circuite integrate).
28. Aparate electrice, electronice și
electromecanice pentru jocurile noroc, loterie,
video loterie și pentru agențiile de pariuri, în
rețea sau independente, aparate cu manetă
electrice și electropneumatice, aparate de jocuri
și divertisment utilizate cu ecran de afișaj
independent sau cu monitor extern, aparate
pentru sporturi și jocuri diverse, jetoane pentru
jocuri, cârduri pentru bingo, cartonașe pentru
jocuri, discuri pentru jocuri.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, servicii de vânzare
prin magazinele de desfacere, prezentarea
produselor, prin orice mijloace, pentru
comercializare en-gross și en-detail, prezentări
de produse și servicii, prezentarea, difuzarea și
distribuirea de prospecte, imprimate, de orice
tip și pe orice cale prin corespondență, pe cale
radiofonică, prin televiziune, prin internet, on-
line într-o rețea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicații, punerea împreună, spre
beneficiul altora produse prevăzute în clasele
9 şi 28 (exceptând transportul lor), permițând
în mod convenabil consumatorilor să vadă și
să cumpere, în magazine, lanț de magazine, la
standuri, ori pe bază de comandă prin poștă,
internet sau prin alte mijloace de comunicații,
toate aceste servicii pentru orice tip de produse,
în special pentru cele enumerate în clasele 9 si
28.

───────

(210) M 2021 08497 (111)182832
(151) 25/11/2021
(732) JIANGSU YOAU ELECTRIC CO.,

LTD., LIJIA VILLAGE, LIJIA TOWN,
WUJIN DISTRICT, JIANGSU
PROVINCE, CHANGZHOU CITY,
CHINA

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

(540)

YOAU

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 26.03.04

clase:
7. Mașini de spălat rufe, mașini electrice
de amestecat alimente, storcătoare electrice
de uz casnic pentru fructe și legume,
storcătoare electrice de uz casnic pentru fructe,
aspiratoare, compresoare pentru aparatele de
aer condiționat, compresoare pentru frigidere,
motoare electrice pentru frigidere, instalații de
condensare, motoare de acționare electrice
pentru mașini, mașini pentru prelucrarea
materialelor plastice, mașini de curățare uscată.
9. Condensatoare electrice, convertizoare
electrice, întrerupătoare, baterii galvanice,
cabluri electrice, controlere electrice pentru
aparate de climatizare, controlere electrice
pentru frigidere, controlere de presiune
(manometre) electrice pentru aparate de
climatizare, televizoare, aparate de comandă
pentru vehicule (calculatoare de bord),
dvd playere, player portabil multimedia,
cititoare de cărți electronice, telefoane mobile,
dispozitive portabile de urmărire a activității,
aplicații software de calculator, descărcabile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente.
11. Mașini de făcut pâine, aparate de
climatizare, instalații de climatizare pentru

(591) Culori revendicate: verde, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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vehicule, instalații și aparate de ventilație (aer
condiționat), ventilatoare de aer condiționat,
instalații de umidificare a aerului, aparate și
mașini pentru purificarea aerului, filtre pentru
aer condiționat, sterilizatoare de aer, instalații
pentru purificarea apei, aparate de purificare
a aerului, aparate de refrigerare, aparate
pentru răcirea băuturilor, aparate de iluminat,
aparate de iluminat pentru vehicule, mașini
electrice de gătit, instalații de încălzire, cazane
electrice, dezumidificatoare, dezumidificatoare
de uz casnic, mașini de uscat haine, uscătoare
electrice de rufe, aparate de aer condiționat
portabile, radiatoare electrice portabile, aparate
de încălzire electrice, dispozitive de încălzire
cu ventilator, dispozitive de încălzit pentru băi,
radiatoare cu acumulare de căldură.

───────

(210) M 2021 08498 (111)182833
(151) 25/11/2021
(732) JIANGSU YOAU ELECTRIC CO.,

LTD., LIJIA VILLAGE, LIJIA TOWN,
WUJIN DISTRICT, JIANGSU
PROVINCE, CHANGZHOU CITY,
CHINA

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

(540)

UHOME
(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.06;

29.01.08; 27.05.01; 27.05.06; 27.05.17

clase:
7. Mașini de spălat rufe, mașini electrice
de amestecat alimente, storcătoare electrice
de uz casnic pentru fructe și legume,
storcătoare electrice de uz casnic pentru fructe,
aspiratoare, compresoare pentru aparatele de
aer condiționat, compresoare pentru frigidere,
motoare electrice pentru frigidere, instalații de

condensare, motoare de acționare electrice
pentru mașini, mașini pentru prelucrarea
materialelor plastice, mașini de curățare uscată.
9. Condensatoare electrice, convertizoare
electrice, întrerupătoare, baterii galvanice,
cabluri electrice, controlere electrice pentru
aparate de climatizare, controlere electrice
pentru frigidere, controlere de presiune
(manometre) electrice pentru aparate de
climatizare, televizoare, aparate de comandă
pentru vehicule (calculatoare de bord),
dvd playere, player portabil multimedia,
cititoare de cărți electronice, telefoane mobile,
dispozitive portabile de urmărire a activității,
aplicații software de calculator, descărcabile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente.
11. Mașini de făcut pâine, aparate de
climatizare, instalații de climatizare pentru
vehicule, instalații și aparate de ventilație (aer
condiționat), ventilatoare de aer condiționat,
instalații de umidificare a aerului, aparate și
mașini pentru purificarea aerului, filtre pentru
aer condiționat, sterilizatoare de aer, instalații
pentru purificarea apei, aparate de purificare
a aerului, aparate de refrigerare, aparate
pentru răcirea băuturilor, aparate de iluminat,
aparate de iluminat pentru vehicule, mașini
electrice de gătit, instalații de încălzire, cazane
electrice, dezumidificatoare, dezumidificatoare
de uz casnic, mașini de uscat haine, uscătoare
electrice de rufe, aparate de aer condiționat
portabile, radiatoare electrice portabile, aparate
de încălzire electrice, dispozitive de încălzire
cu ventilator, dispozitive de încălzit pentru băi,
radiatoare cu acumulare de căldură.

───────

(591) Culori revendicate: verde, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 08499 (111)183348
(151) 25/11/2021
(732) Ciobanu Oana, STR.DRM.VALEA

CRICOVULUI, NR 88, BL 1, SC A,
AP 1, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ELEVATHOR

#000000), rosu (HEX #ff0101)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(531) Clasificare Viena: 27.05.17
(591)    Culori revendicate: negru (HEX

consultanţă referitoare la managementul
afacerilor, consultanţă profesiona lă privind
managementul afacerilor, managementul
clinicilor medicale pentru terţi, managementul
activităţilor de impresariat artistic, asistenţă
comercială in managementul afacerilor,
asistenţă privind managementul activităţilor
comerciale, administrarea şi managementul
întreprinderilor comerciale, consultanţă privind
managementul riscului (afaceri), consiliere rn
domeniul managementului afacerilor, asistenţă
in domeniul managementului corporatist, servicii
de management noteller (pentru terţi), servicii de
management al riscului afacerilor, management
de personal  din  domeniul  marketingului,
asistenţă în management pentru întreprinderi
comerciale, asistenţă în management
pentru companiile comerciale, asistenţă
în management pentru firme comerciale,
management de personal din domeniul
vânzărilor, analiza sistemelor de management
al afacerilor, prelucrare de date, sistematizare
şi management, consultanţă in organizarea
şi managementul afacerilor, managementul
computerizat al afacerii [pentru terţi], asistenţă
şi consultanţă privind managementul afacerilor,
consultanţă în managementul şi organizarea
afacerilor, consultanţă privind organizarea şi
managementul afacerilor, servicii de consultanţă
privind managementul afacerilor, furnizare de
informaţii privind managementul afacerilor,
consultanţă privind managementul cluburilor
de fitness, servicii de consultanţă în
managementul afacerilor, furnizare de asistenţă
în managementul afacerilor, managementul
proiectelor de afaceri (pentru terţi), servicii
de analiză în managementul afacerilor,
consilierea managementului privind recrutarea
de personal, consilierea managementului
privind plasarea de personal, consultanţă
în materie de management al afacerilor,
dezvoltarea de sisteme de management al
spitalelor, asistenţă în materie de management
privind afacerile, servicii de management
pentru sportivi de performanţă, asistenţă in
afaceri, management şi servicii administrative,
servicii de management de afaceri
pentru fotbalişti, managementul afacerilor
pentru manifestări sportive (pentru terţi),
consultanţă şi informaţii privind managementul
afacerilor comerciale, servicii de consultanţă
privind managementul riscurilor comerciale,
managementul şi consultanţa în procesele de
afaceri, servicii de consultanţă (comercială)
privind managementul afacerilor, furnizare de
informaţii computerizate privind managementul
afacerilor, managementul întreprinderilor,

clase:
35. Consultanţă în management,
managementul activităţilor comerciale,
managementul resurselor umane, consultanţă
pentru management corporativ, management
de afaceri comerciale, consultanţă privind
managementul comercial, managementul
societăţii (pentru terţi), managementul
intreprinderii (pentru terţi), consultanţă privind
managementul marketlngului, consultanţă
pentru managementul marketingului,
consultanţă in managementul afacerilor,
consultanţă privind managementul afacerilor,
ti  managementul  resurselor  de  personal,
asistenţă privind managementul afacerilor,
managementul proiectelor de afaceri,
managementul şi administrarea afacerilor,
managementul relaţiei cu clienţii, consultanţă
in materie de management, managememt
promoţional pentru persoane celebre, asistenţă
în materie de management, management
de hoteluri pentru terţi, management de
restaurant pentru terţi, management in
procesele de afaceri, managementul instalaţiilor
sportive (pentru terţi), analiza evaluării
privind managementul afacerilor, consultanţă
referitoare la managementul comercial,
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inclusiv consultanţă privind aspectele,
demografice, asistenţă în managementul şi
exploatarea afacerilor comerciale, consultanţă
privind managementul afacerilor, inclusiv prin
internet, managementul afacerilor în sectorul
transport şi livrări, organizarea şi managementul
afacerilor, inclusiv administrarea personalului,
managementul afacerilor cu parcuri auto
(pentru terţi), asistenţă în materie de
management pentru promovarea afacerilor,
servicii de management de personal angajat
în publicitate, asistenţă în management
pentru întreprinderi comerciale sau industriale,
servicii de consultanţă şi de management al
afacerilor, management de afaceri cu privire
la cluburi sportive, management de afaceri
în domeniul atracţiilor pentru vizitatori, servicii
de consultanţă şi consiliere în managementul
afacerilor, managementul afacerilor cu flote
de transport (pentru terţi), asistenţă pentru
întreprinderile comerciale privind managementul
afacerilor lor, servicii de asistenţă şi consultanţă
în managementul afacerilor, managementul
de afaceri al locurilor amenajate pentru
divertisment, managementul afacerilor în
domeniul logistic, pentru alte persoane,
consultanţă în domeniul managementului
afacerilor şi al marketingului, servicii consultative
în domeniul managementului afacerilor
privind francizarea, servicii de examinare a
managementului şi organizării afacerilor, servicii
de consiliere în domeniul managementului
privind francizele, servicii de consultanţă
în materie de management al afacerilor,
asistenţă în materie de management pentru
înfiinţarea întreprinderilor, comerciale, servicii
de consultanţă în managementul afacerilor
pentru întreprinderi, industriale, servicii de
consultanţă în managementul afacerilor pentru
întreprinderi comerciale, servicii de consultanţă
privind managementul afacerilor şi operaţiile
comerciale, servicii de consultanţă privind
administrarea hotelurilor şi managementul
hotelier, servicii de consultanţă în managementul
afacerilor, prin intermediul internetului,
managementul afacerilor de programe de
rambursare pentru alte persoane, consultanţă
în domeniul managementului industrial inclusiv
analize cost- beneficiu, servicii de consultanţă
în materie de organizare şi managementul
afacerilor, servicii de consultanţă (comercială)
privind managementul întreprinderilor din
sectorul public, servicii de consultanţă privind
managementul afacerilor în domeniul tehnologiei
informaţiilor, managementul afacerilor şi
consultanţă în materie de organizare a
întreprinderii, asistenţă şi consultaţii în legătuă

cu organizarea şi managementul afacerilor,
furnizor de servicii externalizate în domeniul
managementului relaţiilor cu clienţii, servicii
de consultanţă în materie de organizare
şi management al afacerilor, consultanţă în
managementul şi organizarea afacerilor, în
domeniul, administrării de personal, consultanţă
în managementul afacerilor în domeniul
călătoriilor în interes de serviciu, compilare
şi analiză de informaţii şi date cu privire
la managementul afacerilor, managementul
întreprinderilor industriale şi comerciale pentru
dotarea acestora cu articole de birou,
servicii de asistenţă şi consultanţă în
domeniul managementului companiilor din
sectorul energetic, consultanţă în materie de
management al afacerilor în sectorul de
transport şi, livrări, servicii de consultanţă
în afaceri privind implementarea de sisteme
de management al calităţii, servicii prestate
de o agenţie de descoperire de talente
(managementul, afacerilor pentru artişti),
consultanţă (contabilitate) fiscală, consultanţă
fiscală (contabilitate), consultanţă în marketing,
consultanţă privind marketingul, consultanţă
în domeniul auditului, consultanţă privind
prelucrarea datelor, consultanţă privind achiziţiile
comerciale, consultanţă în afaceri, consultanţă
privind publicitatea, consultanţă în planificarea
afacerilor, consultanţă privind promovarea
comercială, consultanţă în organizarea
firmelor, consultanţă privind organizarea
afacerii, consultanţă în organizarea afacerilor,
consultanţă in organizarea intreprinderilor,
consultanţă privind eficienţa afacerilor,
consultanţă privind promovarea vânzărilor,
consultanţă privind publicitatea comercială,
consultanţă profesională în afaceri, consultanţă
profesională în afaceri, consultanţă privind
plasarea personalului, consultanţă privind
planificarea carierei, consultanţă privind
selectarea managerilor, consultanţă profesională
în marketing, consultanţă in marketing
comercial, consultanţă în publicitate şi
marketing, consultanţă în domeniul achiziţiilor
comerciale, consultanţă privind selectarea de
personal, consultanţă privind publicitatea in
presă, servicii de consultanţă în afaceri,
consultanţă în materie de personal, consultanţă
privind comerţul in barter, servicii de consultanţă
în marketing, servicii de consultanţă privind
marketingul, consultanţă in afaceri pentru
firme, consultanţă privind vânzarea de firme,
consultanţă privind fuziunile de firme, servicii de
consultan ţă în recrutare, servicii de agenţii de
ocupare a forţei de muncă pentru personalul
care ocupă, posturi generale administrative,
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strategiei de afaceri, servicii de publicitate
privind industria turismului, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, serviciile externahzare
lasistenţă 'in atacenj, servicii de evaluare a
riscurilor afacerilor, servicii de administrare
a comunităţilor online, prestarea de servicii
de piaţă inteligentă, servicii de înregistrare
de date statistice, servicii de compilare de
date statistice, servicii de consiliere privind
administrarea afacerilor, servicii de anunţuri în
scopuri publicitare, servicii administrative privind
relocarea de personal, servicii de cercetare
în domeniul afacerilor, servicii de consultanţă
pentru orientare profesională, servicii de analiză
în managementul afacerilor, servicii de fidelizare,
motivare şi recompensare, servicii de publicitate
şi marketing online, servicii de generare de
clienţi potenţiali, servicii publicitare în materie
de prestaţii comerciale, servicii de promovare
comercială prin mijloace audiovizuale, servicii
de consultanţă comercială privind dezvoltarea
produselor, furnizare de servicii de consiliere
privind marketingul, servicii de expertize în
domeniul eficienţei comerciale, servicii de
expertize în domeniul eficienţei economice,
servicii de consultanţă privind managementul
riscurilor comerciale, servicii de consiliere în
afaceri privind francizarea, servicii de selectare
a personalului de conducere, servicii de
afaceri privind înfiinţarea de afaceri, servicii
de consultanţă privind recrutarea de personal,
servicii pentru strategia şi planul de afaceri,
servicii de consultanţă privind studiul de piaţă,
servicii de plasare a personalului de conducere,
servicii de intermediere de recrutare de personal,
servicii în domeniul inteligenţei afacerilor
(business intelligence), servicii de publicitate
pentru promovarea comerţului electronic, servicii
de recrutare a personalului de conducere,
servicii de consultanţă în materie de angajări,
servicii de gestionare a lanţului de aprovizionare,
servicii de cercetare şi informaţii în afaceri,
servicii de analiza si cercetare a pietei, servicii
de publicitate, promovare şi relaţii publice,
servicii de consiliere privind analiza activităţii
economice, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de marketing
promoţional folosind mijloace audiovizuale,
asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, administrarea resurselor umane
şi servicii de recrutare, servicii de consiliere
în materie de angajare, servicii de analiză
şi cercetare de piaţă, servicii de cercetare
şi analiză de piaţă, servicii de specialitate
privind eficienţa în afaceri, servicii de consultanţă
economică pentru transformare digitală, servicii
de cercetare şi consultanţă în domeniul

servicii de informaţii şi consultanţă pentru
carieră (cu excepţia consultanţei, educaţională
sau de formare), servicii de promovare,
servicii de recrutare, servicii de personal,
servicii de marketing, servicii de publicitate,
servicii promoţionale comerciale, servicii de
publicitate privind serviciile financiare, servicii
de analiză comercială, servicii de publicitate
exterioară, servicii de funcţii administrative,
servicii de marketing comercial, servicii de
informaţii comerciale, servicii privind planificarea
afacerilor, servicii promoţionale de publicitate,
servicii de reprezentanţă comercială, servicii
de identitate corporativă, servicii de evaluare
comparativă servicii de promovare comercială,
servicii de recrutare de personal, servicii de
inteligenţă competitivă, servicii de publicitate
digitală, servicii de intermediere comercială,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, furnizare de servicii publicitare,
servicii de publicitate politică, servicii de
lansare de produse, servicii de poziţionare
a mărcilor, servicii de publicitate de exterior,
servicii de plasare de personal, servicii de
gestionare a datelor, servicii de publicitate
şi marketing, servicii de consiliere privind
marketingul, servicii de evidenţă a personalului,
servicii de informare privind afacerile, servicii
de expertiză în afaceri, servicii de consultanţă
în recrutare, servicii de agenţie de publicitate.
servicii de administrare a afacerilor, servicii de
planificare de carieră, servicii de promovare şi
publicitate, servicii publicitare şi de promovare,
servicii de cercetare privind publicitatea, servicii
de creare de mărci, servicii de informaţii
privind publicitatea, organizarea de expoziţii
comerciale şi servicii expoziţionale, servicii
de strategie de marcă, servicii de relaţii
cu publicul, prezentare de bunuri si servicii,
servicii de intermediere în achiziţii, servicii de
promovare a vânzărilor, servicii de strategie
în afaceri, servicii de gestionare a vânzărilor,
servicii de programe de loializare, servicii
de asistenţă privind publicitatea, servicii de
analiză de piaţă, furnizare de servicii publicitare
computerizate, servicii de reclamă şi publicitate,
servicii de publicitate şi reclamă, servicii de
publicitate şi promovare, precum şi servicii
de consultanţă aferente, servicii de plasare
temporară a angajaţilor, servicii de management
al riscului afacerilor, servicii de publicitare privind
recrutarea de personal, servicii de informaţii
statistice în afaceri, servicii de cercetări în
domeniul afacerilor, servicii profesionale de
recrutare a personalului - servicii de furnizare
de informaţii comerciale, servicii de publicitate
şi de promovare, servicii pentru dezvoltarea
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servicii de consultanţă comercială privind
stabilirea salariilor şi a schemei personajului
prin evaluarea posturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea sensi bilizării publicului cu
privire la, problemele şi iniţiativele de mediu,
promovare de produse şi servicii ale terţilor
prin intermediul anunţurilor, publicitare pe pagini
de internet, servicii de intermediere de afaceri
cu privire la corelarea potenţi ali lor investitori,
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, administrare de programe de fidelizare
a clienţilor, gestionare de programe de stimulare
şi fidelizare, administrare de programe cu premii
de fidelitate, administrare de programe de
schimburi culturale şi educative, administrare
a programelor de stimulare pentru promovarea
vânzărilor, organizare şi administrare de
programe de fidelitate pentru clienţi, realizare
de programe de acordare a stimulentelor
pentru angajaţi, organizare şi gestionare de
programe de stimulare şi fidelizare comerciale,
administrare a programelor de stimulare şi de
fidelizare a clienţilor, gestionare de programe
de loializare, de stimulare sau promoţionale
pentru clienţi, organizare de programe de
fidelizare a clienţilor în scopuri comerciale,
promoţionale sau publicitare, managementul
proiectelor de afaceri, managementul proiectelor
de afaceri (pentru terţi), elaborare de rapoarte
pentru proiecte de afaceri, redactare de studii
pentru proiecte de afaceri, dezvoltare de
planuri de marketing, dezvoltare de concepte
de marketing, dezvoltare de concepte pentru
economia afacerilor, dezvoltare de strategii
şi concepte de marketing, consultanţă de
rectutarea de personal, consultanţă privind
planificarea in afaceri, consultanţă in materie de
afaceri, consultanţă privind relaţiile cu publicul
consultanţă în afaceri privind publicitatea,
consultanţă pentru afaceri privind publicitatea,
consultanţă in materie de angajări, consultanţă
şi informaţii privind contabilitatea, consultanţă
profesională privind administrarea personalului,
consultanţa in gestiune de personal, consultanţă
in domeniul resurse umane, consultanţă in
domeniul contabilităţii fiscale, consultanţă pentru
dezvoltarea imaginii corporative, consultanţă
privind cercetarea in afaceri, consultanţă
in domeniul cercetării pieţei, servicii de
consultanţă privind publicitatea, consultanţă
cu privire la contabilitate, consultanţă privind
achiziţiile in domeniul comercial, asistenţă şi
consultanţă privind organizarea comercială,
consultanţă privind organizarea şi funcţionarea
afacerilor, servicii de consultanţă privind
gestiunea comercială, consultanţă privind
gestiunea documentelor de afaceri, consultanţă

în  special  servicii  pentru  promovarea  de
produse, servicii de administrare a afacerilor
privind dezvoltarea întreprinderilor, servicii de
cercetare şi informatii în domeniul afacerilor,
servicii  de potrivire la un loc de munca,  servicii
de  consiliere  privind  organizarea  şi
administrarea afacerilor, servicii de cercetare de
piaţă privind fidelizarea clienţilor,  servicii  de
târguri comerciale şi de expoziţii comerciale,
servicii de marketing furnizate prin intermediul
reţelelor digitale, servicii privind constituirea de
reţele pentru imbunătăţirea carierelor, servicii de
publicitate pentru comercializarea de produse
noi, servicii de informare cu privire la aspecte
comerciale, marketing de produse şi servicii
pentru alte persoane, administrare de afaceri
pentru  furnizorii  de  servicii  independente, 
servicii de  expertiză,  în  materie  de  eficienţa 
afacerilor, servicii  de  dezvoltare  de  planuri 
creative  de marketing,  servicii  de  asistenţă 
administrativă şi  prelucrare de date,  servicii 
de  recrutare  şi plasare  a  forţei  de  muncă, 
servicii de căutareşi angajare de personal de 
conducere,  servicii de  informaţii  privind 
oportunităţile  profesionale şi  de  carieră, 
servicii  de căutare şi  selectare de personal 
de conducere, servicii de analizăşi raportare 
statisti  că  în scopuri  comerciale, servicii  de 
consultanţă şi consiliere  referitoare  la
administrarea personalului, servicii de cercetare
cu privire la publicitate şi marketing, servicii de
publicitate  pentru  sensibilizarea  publicului la 
probleme  sociale,  servicii  publicitare  pentru
sensibilizarea publicului la probleme de mediu,
analiză comercială, servicii de informare şi
cercetare de piaţă, consiliere pe probleme de
recrutare  în  domeniul  serviciilor  financiare,
servicii de consultanţă (comercială) privind
managementul intreprinderilor din sectorul
public, furnizare de servicii de consiliere în
domeniul afacerilor privind francizarea, servicii
de consultanţă privind managementul afacerilor

afacerilor, servicii de management de personal
angajat în publicitate, servicii de intermediere
şi consultanţă în afaceri în domeniul vânzării
de, produse şi prestării de servicii, servicii
de creare de mărci (publicitate şi promovare),
servicii de publicitate şi de promovare de
vânzări, servicii de consultanţă în afaceri
privind performanţele întreprinderilor, publicitate,

în domeniul tehnologiei informaţiilor, servicii
de informaţii computerizale cu privire la
evaluarea oportunităţilor de, afaceri, servicii
de administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe, internet, servicii de
consultanţă şi consiliere referitoare la plasarea
forţei de muncă, servicii de publicitate şi de
marketing furnizate prin canalele de comunicare,
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in afaceri privind marketingul strategic,
consultanţă in domeniul recrutării de avocaţi,
servicii de consultanţă privind planificarea
afacerilor, servicii de consultanţă privind
planificarea comercială, servicii de consultanţă in
administrarea afacerilor, consultanţă comercială
in materie de fuziuni, consultanţă in domeniul
recrutării de personal, servicii de consultanţă
privind plasarea personalului, servicii de
consultanţă privind identitatea corporativă,
consultanţă in afaceri pentru persoane
particulare, servicii de consultanţă privind
relaţiile publice, servicii de consultanţă privind
organizarea afacerilor, servicii de consultanţă
privind activităţile promoţionale, servicii de
consultanţă privind structura companiilor, servicii
de consultanţă privind structura firmelor,
servicii de consultanţă pentru conducerea
afacerilor, servicii de consultanţă privind
comerţul intemaţional, consultanţă privind
pregătirea statisticilor de afaceri, consultanţă
privind constituirea şi derularea afacerilor,
servicii de consultanţă in contabilitatea
comercială, consultanţă privind organizarea
şi economia intreprinderii, consultanţă in
resurse umane pentru întreprinderi, servicii
de consultanţă privind strategiile comerciale,
consultanţă in domeniul strategiilor de afaceri,
consultanţă comercială privind administrarea
tehnologiilor informaţionale, consultanţă pentru
probleme legate de personal, consultanţă
privind comercializarea de produse chimice,
consultanţă in domeniul analizei activităţii
economice, consultanţă privind plasarea forţei
de muncă, consultanţă in materie de
marketing direct, servicii de consultanţă
pentru orientare profesională, servicii de
consultanţă in legătură cu achiziţiile, servicii de
consultanţă in achiziţii de intreprinderi, asistenţă,
consiliere şi consultanţă privind analiza
comercială, servicii de consultanţă comercială
privind dezvoltarea produselor, consultanţă in
domeniul afacerilor privind finanţarea dezvoltării,
servicii de consultanţă in afaceri privind
marketingul, consultanţă profesională cu privire
la administrarea afacerilor, consultanţă in
materie de fuziuni de întreprinderi, consultanţă
pentru intreprinderi in materie de fuziuni,
servicii de consultanţă privind prelucrarea de
date, consultanţă in materie de recrutare
a angajaţilor, servicii de consultanţă privind
recrutarea de personal, servicii de consultanţă
privind studiul de piaţă de servicii de consultanţă
comercială in sectorul agricol, consultanta
privind conducerea aracerllor pentru intreprlnden
comerciale, servicii de consultanţă în afaceri
privind  producţia, servicii de consultanţă privind

promovarea de vânzări a, asistenţă, consiliere
şi consultanţă privind planificarea comercială,
asistenţă, consiliere şi consultanţă privind
organizarea comercială, consultanţă în domeniul
afacerilor privind reorganizarea financiară,
servicii de consultanţă în materie de angajări,
consultanţă în materie de eficienţă a afacerilor,
consultanţă in materie de rapoarte de piaţă,
consultanţă cu privire la căutarea de sponsori,
servicii de consultanţă (comercială) privind
exploatarea invcnţiilor, servicii de consultanţă
în afaceri privind insolvabilitatea, servicii de
consultanţă în domeniul marketingului afiliat,
consultanţă în materie de relocalizare a firmelor,
consultanţă cu privire la evaluări ale afacerilor,
servicii de consultanţă comercială privind
utilizarea calculatoarelor, servicii de consultanţă
economică pentru transformare digitală, servicii
de cercetare şi consultanţă în domeniul
afacerilor, consultanţă privind organizarea şi
gestiunea unei întreprinderi comerciale, servicii
de consultanţă (comercială) privind operaţiunile
de franciză, consultanţă privind administrarea
comercială a cluburilor de sănătate, servicii
de consultanţă în domeniul segmentărilor
de piaţă, consultanţă privind operaţiunile
comerciale ale cluburilor de fitness, servicii
de consultanţă în afaceri privind performanţele
întreprinderilor, servicii de consultanţă privind
prelucrarea electronică a datelor, servicii de
consultanţă în afaceri privind prelucrarea
datelor, consultanţă privind organizarea de
campanii promoţionale în afaceri, informare
şi consultanţă cu privire la comerţul exterior,
consultanţă privind operaţiunile comerciale
ale cluburilor de sănătate, servicii de
consultanţă (comercială) privind deschiderea
de francize, consultanţă profesională cu privire
la deschiderea unei afaceri, consultanţă cu
privire la optimizarea motoarelor de căutare,
servicii de consultanţă în domeniul marketingului
pe internet, servicii de consultanţă privind
administrarea call center-urilor, consiliere şi
consultanţă în afaceri referitoare la francizare,
consultanţă organizaţională pentru programe
de loialitate pentru clienţi, consultanţă în
domeniul demografic în scopuri de marketing,
consultanţă în planificarea afacerilor şi în
continuitatea afacerilor, consultanţă referitoare la
servicii de publicitate şi promovare, consultanţă
privind conducerea întreprinderilor în sistem de
franciză, consultanţă profesională, investigaţii
sau informaţii în domeniul afacerilor, servicii de
consultanţă privind comenzile de articole de
papetărie, consultanţă privind calculul de cost al
comenzilor de vânzare, consultanţă în domeniul
recrutării de asistenţi în domeniul juridic, servicii
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in domeniul dezvoltării directorilor şi personalului
de conducere, consultanţă în materie de
ocupare a forţei de muncă şi administrarea
de, personal, servicii de consultanţă comercială
cu privire la administrarea barurilor în care
se servesc sandviciuri, servicii de informaţii
şi consultanţă pentru carieră (cu excepţia
consultanţei educaţională sau de formare),
servicii de consultanţă în afaceri privind
deschiderea unei reprezentanţe auto în sistem
de franciză, servicii de consultanţă comercială
privind stabilirea salariilor şi a schemei,
personalului prin evaluarea posturilor, servicii de
consultanţă comercială cu privire la deschiderea
de baruri în care se servesc sandviciuri, servicii
de consultanţă în domeniul carierei (altele decât
cele cu scop educativ şi de instruire), servicii
de intermediere şi consultanţă în afaceri în
domeniul vânzării de produse şi prestării de
servicii, servicii de consultanţă în materie de
angajare de forţă de muncă privind personalul
care prelucrează date, servicii de plasare pentru
stagii de formare profesională.

de consultanţă şi asistenţă în domeniul strategiei
comerciale, consultanţă pentru întreprinderi în
materie de gestionare a marketingului, servicii
de consultanţă comercială privind deschiderea
unei reprezentanţe auto, consultanţă privind
tehnicile de vânzare şi programele de vânzare,
servicii de consultanţă privind publicitatea pentru
beneficiarii de francize, servicii de consultanţă
comercială în materie de lichidări comerciale,
servicii de consultanţă comercială cu privire la
alegerea calculatoarelor, consultanţă în afaceri,
în domeniul transportului şi a livrărilor, servicii
de consultanţă şi informare cu privire la
contabilitate, servicii de consultanţă şi consiliere
referitoare la administrarea personalului, servicii
de consultanţă în domeniul elaborării de
concepte publicitare, servicii de consultanţă
comercială cu privire la deschiderea de
restaurante, servicii de consultanţă comercială
cu privire la administrarea de restaurante, servicii
de consultanţă comercială cu privire la fabricarea
de produse, servicii de consultanţă pentru
pregătirea şi realizarea de tranzacţii comerciale,
consultanţă în administrarea afacerilor cu
privire la aspecte legate producţie, servicii de
consultanţă fiscală şi asistenţă la întocmirea
declaraţiilor fiscale, servicii de consiliere şi
consultanţă privind plasarea forţei de muncă,
servicii de consultant,ă referitoare la achizitii
de bunuri si servicii, consultanţă cu privire
la strategia de comunicare în domeniul
publicităţii, servicii de asistenţă şi consultanţă
pentru publicitate, marketing şi promovare,
servicii de consultanţă în legătură cu reclame,
publicitate şi marketing, servicii de consultanţă
comercială privind stabilirea salariilor şi a
schemei personalului, servicii de consultanţă
privind achiziţionarea de produse în numele
unor firme, servicii de consultanţă privind
achiziţionarea de produse în numele unor terţi,
servicii de publicitate şi promovare, precum şi
servicii  de  consultanţă  aferente, servicii  de
consultanţă şi consiliere referitoare la plasarea
forţei de muncă, servicii de consiliere şi
consultanţă privind achiziţionarea de produse
pentru terţi, asistenţă şi consultanţă în materie
de administrare şi organizare a afacerilor,
consultanţă cu privire la strategia de comunicare
în domeniul relaţiilor publice, servicii de
consiliere şi consultanţă referitoare la agenţii de
import-export, servicii de consultanţă în afaceri
privind geationarea campaniilor de strângere,
de fonduri, servicii de consultanţă în afaceri
privind organizarea campaniilor de strângere de
fonduri, servicii de consultanţă în afaceri
privind promovarea campaniilor de strângere de
fonduri, consultanţă în administrarea afacerilor,

41. Furnizare de formare profesională, servicii
de formare profesională, formare profesională
în domeniul mecanicii, coordonare de cursuri
de formare profesională, formare profesională
cu privire la autoapărare, formare profesională
referitoare la siguranţa personală, formare
profesională pentru ocupaţia de magician,
servicii de educaţie şi formare profesională,
furnizare de cursuri de formare profesională,
furnizare de instalaţii pentru formarea
profesională, formare profesională cu privire
la primul ajutor, formare profesională privind
evitarea problemelor de sănătate, formare
profesională cu privire la siguranţa domestică,
servicii de formare profesională în domeniul
medical, organizare de conferinţe referitoare
la formarea profesională, formare profesională
cu privire la protecţia proprietăţii personale,
formare profesională cu privire la evitarea
problemelor asociate drogurilor, elaborarea de
materiale didactice distribuite la seminarele de
formare, profesională, organizare de cursuri de
formare profesională cu privire la calculatoare,
formare continuă, formare complementară,
formarea profesorilor, cursuri de formare,
furnizare de formare în vânzări, servicii
oferite de ateliere de formare, formare în
calculatoare, formare în afaceri, formare practica
(demonstratie), coaching personal (formare),
formarea echipelor (educaţie), formarea
personalului financiar, formare în domeniul
publicităţii, formare în domeniul electronicii,
formare în domeniul designului, formare în
domeniul managementului, organizare de,
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cursuri de formare avansată, furnizare de cursuri
de formare, servicii de formare pentru bone,
formare în dresaj de animale, formare în
domeniul relaţiilor publice, formare în domeniul
manevrării alimentelor, servicii de formare de
personal, servicii de formare în management,
formare în domeniul tehnologiei comunicaţiilor,
organizare de cursuri de formare, formare în
domeniul aptitudinilor profesionale, organizare
de sesiuni de formare, consultanţă în materie
de formare, servicii de formare în domeniul
fitnessului, servicii de formare pentru asistente
medicale, degustare vinuri (servicii de formare
în), furnizare de cursuri de formare continuă,
servicii de formare în domeniul calculatoarelor,
furnizare de cursuri de formare continuă,
furnizare de seminare online de formare, formare
pentru şoferi de vehicule comerciale, formare
în domeniul gestionării proprietăţilor imobiliare,
servicii ale unei academii de formare, servicii
de formare în domeniul designului, servicii de
formare în materie de pilotaj, servicii de formare
în domeniul utilizării calculatoarelor, servicii de
formare pentru tehnicieni în cinematografie,
organizare de seminarii în materie de formare,
servicii de formare în materie de logistică,
servicii de formare în domeniul ingineriei
electrice, servicii de formare pentru ingineri
de sunet, realizare şi coordonare de cursuri
de formare, organizare şi coordonare de
seminare de formare, formare privind sănătatea
şi starea de bine, formare în domeniul întreţinerii
procesoarelor de text, servicii de formare cu
privire la elocuţiune, învăţământ şi formare în
domeniul ingineriei auto, servicii de formare
cu privire la exprimarea vocală, servicii de
formare în domeniul comunicaţiilor de date,
servicii de formare în materie de medicină
ortopedică, servicii de formare cu privire la
activităţi subacvatice, realizare de cursuri de
formare continuă în medicină, educaţie şi
formare în domeniul muzicii şi divertismentului,
servicii de formare cu privire la discursul
oral, servicii educaţionale furnizate de instituţii
pentru formare continuă, servicii de formare cu
privire la întreţinerea calculatoarelor, servicii de
consultanţă cu privire la formarea angajaţilor,
furnizare de informaţii despre formarea continuă
pe internet, servicii de formare în domeniul
testării asistate de calculator, servicii de formare
cu privire la repararea de calculatoare, servicii
de formare cu privire la repararea de vehicule,
servicii de formare cu privire la acordarea
primului ajutor, servicii de formare cu privire la
comercializarea de vehicule, servicii de formare
cu privire la instalarea de calculatoare, servicii de
formare cu privire la curăţenia în spitale, servicii

de formare cu privire la curăţenia în restaurante,
servicii de formare cu privire la curăţenia în
fabrici, servicii de formare în domeniul fabricării
asistate de calculator, servicii de formare cu
privire la curatarea in în birouri, servicii de
formare cu privire la curatenia in hoteluri
(instruire), servicii de formare in domeniul
utilizării software-lui de calculator, consultanţă
legată de formarea în materie de competenţe
profesionale, servicii de formare în domeniul
proiectării  tehnice asistate  de calculator,
furnizare de formare prestată intr-o reţea globală
de calculatoare, organizare de cursuri de
formare online cu privire la alimentaţie, servicii
de consultanţă referitoare la elaborarea de
cursuri de formare, formare pentru cosmeticieni
de animale referitoare la îngrijirea estetică a,
animalelor, organizare de cursuri de formare cu
privire la diete prin internet, producţie de casete
video folosite pentru formarea educaţională în
cadrul, intreprinderilor, organizare de sesiuni
de formare online cu privire la menţinerea
condiţiei fizice, servicii de formare cu privire la
ştiinţa analizei cauzelor primare prin hipnoză,
servicii de formare cu privire la repararea
sistemelor de testare controlate de calculator,
servicii de formare cu privire la întreţinerea
sistemelor de testare controlate de calculator,
servicii de formare cu privire la folosirea
sistemelor de inginerie asistate de, calculator,
servicii de formare cu privire la instalarea
sistemelor de testare controlate de calculator,
producţie de casete video folosite în cadrul
întreprinderilor pentru formarea, educaţională
privind managementul, servicii de formare
cu privire la terapia de analiză a cauzelor
primare prin, hipnoză, furnizare de formare
profesională , servicii de formare profesională,
formare profesională in domeniul mecanicii,
coordonare de cursuri de formare profesională,
formare profesională cu privire la autoapărare,
formare profesională referitoare la siguranţa
personală, formare profesională pentru ocupaţia
de magician, servicii de educaţie şi formare
profesională, furnizare de cursuri de formare
profesională, furnizare de instalaţii pentru
formarea profesională, formare profesională cu
privire la primul ajutor, formare profesională
privind evitarea problemelor de sănătate,
formare profesională cu privire la siguranţa
domestică, servicii de formare profesională în
domeniul medical, organizare de conferinţe
referitoare la formarea profesională, formare
profesională cu privire la protecţia proprietăţii
personale, formare profesională cu privire
la evitarea problemelor asociate drogurilor,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
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seminarele de formare, profesională, organizare
de cursuri de formare profesională cu privire
la calculatoare, formare continua (instruirea),
formare complementară, formarea profesorilor,
cursuri de formare, furnizare de formare, formare
în vânzări, ateliere de formare (instruire), formare
in calculatoare, formare în afaceri, formare
practică (demonstraţie), coaching personal
(formare), formarea echipelor (educaţie),
formarea personalului financiar, formare în
domeniul publicităţii, formare în domeniul
electronicii, formare în domeniul designului,
formare în domeniul managementului, cursuri
de formare avansată, furnizare de cursuri de
formare, servicii de formare pentru bone, formare
în dresaj de animale, formare in domeniul
relaţiilor publice, formare în domeniul manevrării
alimentelor, servicii de formare de personal,
servicii de formare în management, formare în
domeniul tehnologiei comunicaţiilor, organizare
de cursuri de formare, formare în domeniul
aptitudinilor profesionale, organizare de sesiuni
de formare, consultanţă in materie de formare,
servicii de formare în domeniul fitnessului,
servicii de formare pentru asistente medicale,
degustare vinuri (servicii de formare în), furnizare
de cursuri de formare continuă, servicii de
formare în domeniul calculatoarelor, furnizare
de cursuri de formare continuă, furnizare de
seminare online de formare, formare pentru
şoferi de vehicule comerciale, formare în
domeniul gestionării proprietăţilor imobiliare,
servicii ale unei academii de formare, servicii
de formare în domeniul designului, servicii de
formare în materie de pilotaj, servicii de formare
în domeniul utilizării calculatoarelor, servicii de
formare pentru tehnicieni în cinematografie,
organizare de seminarii în materie de formare,
servicii de formare în materie de logistică,
servicii de formare în domeniul ingineriei
electrice, servicii de formare pentru ingineri
de sunet, realizare şi coordonare de cursuri
de formare, organizare şi coordonare de
seminare de formare, formare privind sănătatea
şi starea de bine, formare în domeniul întreţinerii
procesoarelor de text, servicii de formare cu
privire la elocuţiune, învăţământ şi formare în
domeniul ingineriei auto, servicii de formare
cu privire la exprimarea vocală, servicii de
formare în domeniul comunicaţiilor de date,
servicii de formare în materie de medicină
ortopedică, servicii de formare cu privire la
activităţi subacvatice, realizare de cursuri de
formare continuă în medicină, educaţie şi
formare în domeniul muzicii şi divertismentului,
servicii de formare cu privire la discursul
oral, servicii educaţionale furnizate de instituţii

pentru formare continuă, servicii de formare cu
privire la întreţinerea calculatoarelor, servicii de
consultanţă cu privire la formarea angajaţilor,
furnizare de informaţii despre formarea continuă
pe internet, servicii de formare în domeniul
testării asistate de calculator, servicii de formare
cu privire la repararea de calculatoare, servicii
de formare cu privire la repararea de vehicule,
servicii de formare cu privire la acordarea
primului ajutor, servicii de formare cu privire la
comercializarea de vehicule, servicii de formare
cu privire la instalarea de calculatoare, servicii
de formare cu privire la curăţenia în spitale,
servicii de formare cu privire la curăţenia în
restaurante, servicii de formare cu privire la
curăţenia în fabrici, servicii de formare în
domeniul fabricării asistate de calculator, servicii
de formare cu privire la curăţenia în birouri,
servicii de formare cu privire la curăţenia în
hoteluri, servicii de formare în domeniul utilizării
software-lui de calculator, consultanţă legată de
formarea în materie de competenţe profesionale,
servicii de formare în domeniul proiectării
tehnice asistate de calculator, furnizare de
formare prestată într-o reţea globală de
calculatoare, organizare de cursuri de formare
online cu privire la alimentaţie, servicii de
consultanţă referitoare la elaborarea de cursuri
de formare, formare pentru cosmeticieni de
animale referitoare la îngrijirea estetică a,
animalelor, organizare de cursuri de formare cu
privire la diete prin internet, producţie de casete
video folosite pentru formarea educaţională în
cadrul, întreprinderilor, organizare de sesiuni
de formare online cu privire la menţinerea
condi ţiei fizice, servicii de formare cu
privire la ştiinţa analizei cauzelor primare prin
hipnoză, servicii de formare cu privire la
repararea sistemelor de testare controlate de
calculator, servicii de formare cu privire la
întreţinerea sistemelor de testare controlate
de calculator, servicii de formare cu privire
la folosirea sistemelor de inginerie asistate
de, calculator, servicii de formare cu privire
la instalarea sistemelor de testare controlate
de calculator, producţie de casete video
folosite în cadrul întreprinderilor pentru formarea,
educaţională privind managementul, servicii de
formare cu privire la terapia de analiză a
cauzelor primare prin hipnoză, cursuri lingvistice,
furnizarea de cursuri postuniversitare, cursuri
prin corespondenţă, furnizare de cursuri de
cosmetică, organizare de cursuri, coordonare de
cursuri, cursuri de limbi străine, cursuri pentru
îngrijirea corporală, cursuri postuniversitare în
management, furnizare de cursuri educaţionale,
cursuri de nutriţie (nemedicale), cursuri de
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pregătire privind gimnastica, furnizare de cursuri
educative referitoare la dietă, cursuri de
instruire în software de calculator, furnizare
de cursuri educaţionale în domeniul electronic,
cursuri de instruire privind menţinerea formei
fizice, servicii educative de tipul cursurilor
prin corespondenţă, servicii educaţionale pentru
furnizarea de cursuri de instruire, organizare
de cursuri prin metode de învăţare programată,
cursuri de pregătire în domeniul proiectării de
motoare, coordonare de cursuri, seminarii şi
ateliere de lucru, coordonare de cursuri de
pregătire în domeniul afacerilor, furnlzare de
cursuri de pregatire in domeniul informaticii,
furnizarea de cursuri de instruire asistate de
calculator, furnizare de cursuri de instruire
în dezvoltarea personală, cursuri în cadrul
taberelor educative referitoare la canotaj, cursuri
de pregătire în domeniul cercetării şi dezvoltării,
organizare de cursuri de instruire legate de sport,
organizare de cursuri de pregătire în domeniul
designului, furnizare de cursuri de instruire în
domeniul medical, predare de lecţii muzicale
prin cursuri prin corespondenţă, furnizare de
şcoli şi cursuri de limbi străine, furnizare
de cursuri de instruire în domeniul finanţelor,
organizare de cursuri prin metode de educaţie
deschisă, furnizare de cursuri educaţionale în
materie de informatică, cursuri de introspecţie
şi cunoaştere de sine (instruire), coordonare
de cursuri de instruire în domeniul ştiinţei,
cursuri de pregătire în domeniul asistenţei către
clienţi, coordonare de cursuri cu privire la
administrarea afacerilor, coordonare de cursuri
de instruire în domeniul ingineriei, pregătire
de cursuri şi examene în scop educaţional,
elaborare de cursuri de instruire şi de examene,
coordonare de cursuri de întreţinere a condiţiei
fizice, furnizare de cursuri educative referitoare
la sectorul călătoriilor, cursuri de instruire în
elaborarea bazelor de date, transfer şi cunoştinţe
şi know-how economic (cursuri), elaborarea
de materiale didactice distribuite la cursurile
profesionale, servicii educaţionale de furnizare a
cursurilor de educaţie, servicii de consultanţă în
domeniul cursurilor de instruire, cursuri avansate
de conducere auto pentru conducătorii de
automobile, furnizare de cursuri de instruire în
domeniul managementului general, coordonare
de cursuri de pregătire în materie de afaceri,
organizare de ateliere profesionale şi cursuri de
pregătire profesională, organizare de cursuri prin
metode de învăţare la distanţă, servicii educative
sub formă de cursuri la nivel academic,
cursuri de pregătire cu privire la hardware de
calculator, organizare de cursuri de pregătire în
institute de învăţământ, furnizare de cursuri de

dezvoltare personală, furnizare de cursuri de
instruire scrise, furnizare de cursuri de pregatire
sportiva, furnizare de cursuri de pregătire, oferte
de cursuri de instruire, furnizare de cursuri de
instruire, cursuri în cadrul taberelor educative,
cursuri în tehnici de înfrumuseţare, cursuri
educaţionale referitoare la automatizare, cursuri
de pregătire în medicină, cursuri educative
în domeniul finanţelor, coordonare de cursuri
prin corespondenţă, furnizare de cursuri de
grădinărit, prin corespondenţă, furnizare de
cursuri de alfabetizare, organizare de cursuri
de instruire, organizare de cursuri de nutriţie,
coordonare de cursuri de instruire, cursuri
de instruire privind sănătatea, organizare şi
coordonare de cursuri, cursuri şcolare legate
de sprijinul educaţional, cursuri de pregătire
în industria turistică, cursuri de pregătire în
industria turismului, organizare de cursuri de
limbi străine, cursuri în arta meşteşugărească,
prin corespondenţă, cursuri de pregătire
în domeniul managementului, cursuri de
pregătire în domeniul finanţelor, cursuri de
motricitate pentru copii preşcolari, cursuri pentru
dezvoltarea abilităţilor de consultanţă, cursuri
prin corespondenţă (învăţământ la distanţă),
cursuri de pregătire în domeniul asigurărilor,
cursuri de pregătire în domeniul contabilităţii,
cursuri de pregătire în domeniul ingineriei,
cursuri de pregătire în domeniul bancar, cursuri
de pregătire în domeniul ştiinţei, cursuri de
instruire în tabere educative, cursuri de pregătire
în activităţi sportive, cursuri de pregătire în
domeniul designului, organizare şi coordonare
de cursuri educaţionale, furnizare de cursuri
de instruire online, organizare de cursuri de
educaţie fizică, cursuri în domeniul investiţiilor,
prin corespondenţă, punere la dispoziţie de
cursuri de instruire, organizarea de cursuri
de  instruire  pentru  turişti,  furnizare  de  cursuri 
de pregătire pentru tineri, furnizare decursuri 
de instruire pentru tineri, furnizare decursuri 
de  evaluare  a  abilităţilor,  cursuri  prin
corespondenţă referitoare la îngrijirea casei,
furnizare de cursuri educaţionale referitoare
la telecomunicaţii, cursuri de instruire privind
pierderea în greutate, coordonare de cursuri
referitoare la administrarea afacerilor,  organizare
de cursuri despre controlul greutaţii corporale,
organizare de cursuri despre scăderea greutăţii 
corporale, cursuri, antrenament  şi instruire  în 
domeniul  sportului,  cursuri  de  pregătire  în
materie de legislaţie, cursuri postuniversitare
în materie de tehnologie inginerească, cursuri
de  sprijin  pentru  învăţarea  limbilor  străine,
cursuri  în  domeniul  investiţiilor  personale,
prin corespondenţă,  furnizare  de   cursuri   de
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educaţie continuă în domeniul juridic, furnizare
de cursuri de instruire privind conştiinţa de
sine, coordonare de cursuri de pregătire în
domeniul managementului afacerilor, furnizare
de cursuri de pregătire în domeniul limbilor
străine, cursuri în cadrul taberelor educative
referitoare la drumeţii montane, organizare si
coordonare de cursuri de zi pentru adulti,
furnizare de cursuri de instruire la nivel de
liceu, fumizare de cursuri de instruire la
nivel de colegiu, cursuri de reactualizare a
cunoştinţelor pentru examenele de stat, furnizare
de cursuri de educaţie continuă in domeniul
stomatologic, transfer de cunoştinţe şi know·how
in afaceri (cursuri), elaborarea de materiale
didactice distribuite la cursurile de management,
furnizare de cursuri de pregătire referitoare la
turismul cu rulotă, educaţie in domeniul artei
prin intermediul cursurilor prin corespondenţă,
furnizare de cursuri de educaţie continua
in domeniul asistentei medicale, cursuri in
cadrul taberelor educative referitoare la tragerea
cu arcul, cursuri de sprijin pentru persoane
cu dificultăţi de exprimare orală, servicii ale
centrelor educative privind furnizarea de cursuri
de instruire, organizare de currsuri cu privire la
pregătirea in domeniul administrativ, organizare
şi coordonare de cursuri educative in domeniul
industriei turismului, furnizare de cursuri de
instruire cu privire la gestiunea timpului personal,
furnizare de cursuri de instruire cu privire
la managementul in afaceri, furnizare de
cursuri de instruire cu privire la managementul
tehnologiei, informaţiilor, furnizare de cursuri de
pregătire pentru tineri in vederea pregătirii pentru
carieră, furnizarea de echipamente şi de cursuri
de pregătire in domeniul exerciţiilor, fizice,
coordonare de cursuri de învăţământ la distanţă,
la nivel de învăţământ secundar, coordonare
de cursuri de învăţământ la distanţă, la nivel
de învăţământ primar, servicii de certificare
in educaţie şi anume furnizare de cursuri şi
examinare, furnizare de cursuri de pregătire
pentru tineri in vederea pregătirii în profesia,
aleasă, cursuri de instruire în planificarea
stra tegică in domeniul publicităţii, promovării
marketingului şi managementului, servicii de
certificare în educare şi anume furnizare de
cursuri şi examinare pedagogică, coordonare de
cursuri de instruire, de educaţie şi de pregătire
pentru tineri si adulţi, furnizare de cursuri de
instruire pentru tineri in vederea pregătirii pentru
incadrare in campul muncii.

───────

(210) M 2021 08501 (111)183215
(151) 25/11/2021
(732) UN PRODUS PENTRU O

VIAȚĂ MINUNATĂ S.R.L., STR.
MURESULUI NR. 75A, JUDEȚ
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
050726, CONSTANȚA, ROMANIA

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

(540)

AQUABLISS pure water

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.07;
29.01.12; 26.11.13

clase:
7. Aparate pentru producerea băuturilor
carbogazoase (electrice).
11. Aparate pentru filtrarea apei, membrane
pentru filtrarea apei, aparate de filtrare a apei,
instalații de filtrare a apei, unități de filtrare a
apei, filtre grosiere pentru filtrarea apei, filtre
electrostatice pentru filtrarea apei, aparate de
filtrare a apei potabile, aparate pentru filtrarea
apei, de uz domestic, aparate pentru filtrarea
apei, de uz industrial, aparate pentru filtrarea
apei (altele decât mașini), unități de filtrare a
apei de uz casnic, aparate de filtrare pentru
instalațiile de alimentare cu apă, unități de
filtrare cu cartușe (echipament pentru tratarea
apei), filtre pentru apa potabilă, aparate pentru
dedurizarea apei, aparate de tratare a apei
pentru dedurizarea apei, aparate și instalații
pentru dedurizarea apei, dispozitive și instalații
pentru dedurizarea apei, ionizatoare de apă,
aparate de ionizare pentru tratarea apei, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
filtre pentru tratarea apei, filtre pentru aparate
sanitare, filtre pentru purificarea apei, filtre pentru

(591) Culori revendicate: albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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conductele de apă, filtre pentru bazine cu apă,
filtre pentru chiuvetă (accesorii pentru instalații
sanitare), filtre pentru robinete (accesorii pentru
instalații sanitare), filtre pentru dispozitive de
alimentare cu apă, filtre pentru aparate sanitare
de distribuire a apei, instalații pentru purificarea
apei, aparate portabile pentru purificarea apei,
aparate și mașini pentru purificarea apei, filtre de
apă, filtre de apă pentru robinet de uz casnic.

───────

(210) M 2021 08503 (111)183256
(151) 25/11/2021
(732) IFIGENIA IMPEX SRL, BLD.

POLIGRAFIEI NR.1B, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 12381, ROMANIA

(540)

ministorage.ro

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

36. Servicii imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare, administrare de imobile, administrare
de proprietăți imobiliare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2021 08504 (111)183277
(151) 25/11/2021
(732) VANELLI SRL, STR. IAŞI-

TG.FRUMOS, KM 10, JUD.
IAȘI, COMUNA LEȚCANI, IAȘI,
ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET.
3, AP. 11, CAM. 3, JUD. IAȘI, IAŞI,
700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

Antipoux

inchis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate:rosu deschis, rosu

clase:
5. Produse pentru spălarea animalelor
(insecticide), preparate antiparazitare, zgărzi
antiparazitare pentru animale, preparate chimice
pentru scopuri farmaceutice, preparate chimice
pentru scopuri medicale, preparate chimice
pentru scopuri veterinare, preparate chimico-
farmaceutice, preparate pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, produse pentru spălarea
câinilor (insecticide), extracte din plante
pentru scopuri medicale, repelent pentru
insecte, repelent pentru insecte pe bază
de tămâie, şampoane insecticid pentru
animale, soluţii veterinare insecticide pentru
spălat, insecticide, preparate tratament pentru
păduchi (pediculicide), loţiuni pentru scopuri
farmaceutice, loţiuni pentru scopuri veterinare,
şampoane medicamentoase pentru animalele
de companie, medicamente de uz veterinar,
alifii pentru scopuri farmaceutice, paraziticide,
şampoane cu pediculicid, produse farmaceutice,
seringi preumplute pentru scopuri medicale,
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tincturi pentru scopuri medicale, preparate
pentru distrugerea paraziţilor, preparate
veterinare.
35. Publicitate, marketing, servicii de comerţ
cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale, servicii
de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, servicii de comerţ, servicii
de comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ online, servicii de
informare a consumatorilor.

───────

NR. 1, JUD. COVASNA, TARGU
SECUIESC, 525400, COVASNA,
ROMANIA

(540)

SHAKESPEARE
coffee & poetry

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 02.01.01;
26.01.01

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară

───────

(210) M 2021 08515 (111)182835
(151) 26/11/2021
(732) GROSU CĂTĂLIN, STR.

MITROPOLIT VARLAAM BL. 4,
AP. 2, JUD. VRANCEA, FOCŞANI,
VRANCEA, ROMANIA
RUSEV ŞTEFANIA -
FLORENTINA, STR. SFÂNTA ANA
NR. 13, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA
CHIRIAC GABRIEL, STR.
DRUMUL BISERICII NR. 50, BL. A,
AP. 13, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Nutrisential Innovation
from nature

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.14; 29.01.02; 29.01.03

clase:
1. Vitamine pentru utilizare în fabricarea
suplimentelor alimentare, vitamine pentru

(210) M 2021 08507 (111)182834
(151) 25/11/2021
(732) ATTILA BENE, STR. CURTEA 23,

(591) Culori revendicate: verde, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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industria alimentară, vitamine pentru utilizare
în fabricarea produselor farmaceutice, vitamine
pentru utilizare în fabricarea produselor
cosmetice, proteine pentru utilizare în fabricarea
suplimentelor alimentare, materiale de filtrare a
substanțelor minerale.
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, uleiuri aromatice, preparate
de albire și alte substanțe de spălare,
preparate de curățare, lustruire, degresare
și șlefuire, produse de curățat cosmetice,
creme de masaj, nemedicinale, odorizante,
ulei de migdale pentru scopuri cosmetice,
preparate aloe vera pentru scopuri cosmetice,
antiperspirante, baze pentru parfumurile de
flori, preparate pentru baie, nemedicinale,
măști de înfrumusețare, preparate cosmetice
pentru îngrijirea gurii și a dinților, preparate
de albire pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru împrospătarea respirației pentru igiena
personală, parfumerie, șervețele pentru bebeluși
impregnate cu preparate de curățare, plasturi
cu gel pentru ochi utilizați în scopuri cosmetice,
loțiuni și creme de corp parfumate, substanțe de
curățat pentru igienă personală, nemedicinale,
lapte demachiant pentru îngrijire, preparate din
colagen pentru scopuri cosmetice, preparate
cosmetice pentru băi, preparate cosmetice
pentru gene, creme cosmetice, preparate
cosmetice pentru îngrijirea pielii, preparate
cosmetice pentru slăbit, cosmetice, cosmetice
pentru copii, betișoare din bumbac pentru
scopuri cosmetice, geluri de albire a dinților,
paste de dinți, deodorante de uz uman
sau veterinar, preparate depilatoare, preparate
de duș pentru igienă personală sau folosite
ca deodorant, șampoane uscate, preparate
de curățare uscată, produse pentru spălarea
ochilor, nemedicinale, preparate din colagen
pentru scopuri cosmetice, cosmetice pentru
sprâncene, arome alimentare, apă micelară,
extracte din plante pentru scopuri cosmetice,
loțiuni pentru scopuri cosmetice, preparate
pentru machiaj, uleiuri pentru parfumuri și arome,
parfumuri.
5. Preparate farmaceutice, medicale și
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanțe și alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman șl veterinar, suplimente alimentare,
suplimente dietetice pe baza de acai pudră,
acizi pentru scopuri farmaceutice, acetați pentru
scopuri farmaceutice, preparate pentru tratarea
acneei, adjuvanţi pentru scopuri medicale,

suplimente dietetice pe baza de albumină,
alimente albuminoase pentru scopuri medicale:
preparate albuminoase pentru scopuri medicale,
aldehide pentru scopuri farmaceutice, algicide,
suplimente dietetice pe baza de aiginat, alginați
pentru scopuri farmaceutice, ioduri alcaline
pentru scopuri farmaceutice, alcaioizi pentru
scopuri medicale, preparate din aloe vera pentru
scopuri farmaceutice, acetat de aluminiu pentru
scopuri farmaceutice, aminoacizi pentru scopuri
medicale, loțiune antibacteriană pentru spălarea
mâinilor, pilule antioxidante, ceai anti-astmatic,
astringenți pentru scopuri medicale, scutece
pentru bebeluși, balsamuri pentru scopuri
medicale, preparate balsamice pentru scopuri
medicale, preparate de baie pentru scopuri
medicale, preparate biologice pentru scopuri
medicale, camfor pentru scopuri medicale,
dulciuri medicinale, suplimente dietetice pe
bază de caseină, ulei de ricin pentru scopuri
medicale, preparate chimice pentru scopuri
farmaceutice, preparate chimice pentru scopuri
medicale, preparate chimico - farmaceutice,
colagen pentru scopuri medicale, preparate de
diagnosticare pentru scopuri medicale, fibre
dietetice, suplimente dietetice cu efect cosmetic,
alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale, băuturi dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, substanțe dietetice adaptate
pentru uz medical, digestive pentru scopuri
farmaceutice, elixire, preparate enzimatice
pentru scopuri medicale, suplimente enzimatice,
esteri pentru scopuri farmaceutice, eteri
pentru scopuri farmaceutice, fenicul pentru
scopuri medicale, alimente pentru bebeluși,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
suplimente dietetice pe baza de lecitînă,
suplimente dietetice pe bază de semințe de
in, fibre pentru scopuri medicale, loțiuni pentru
scopuri farmaceutice, preparate medicale pentru
slăbit, șampoane medicamentoase, preparate
medicamentoase de toaletă, ceai medicinal,
uleiuri medicinale, băuturi medicinale, preparate
medicinale pentru creșterea părului, cutii
medicinale, portabile, medicamente de uz uman,
suplimente alimentare pe bază de minerale,
geluri de masaj pentru scopuri medicale,
suplimente nutritive, pastile pentru scopuri
farmaceutice, preparate farmaceutice, produse
farmaceutice, extracte de plante pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază de
polen, propolis pentru scopuri farmaceutice,
suplimente dietetice pe bază de propolis,
suplimente dietetice pe bază de lăptișor e
matcă, pastile de slăbit, probiotice pentru scopuri
farmaceutice, tîncturi pentru scopuri medicale,
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preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman și veterinar, preparate pe bază de
vitamine, suplimente plasturi cu vitamine.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre, ochi
și dinți artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice și de asistență
adaptate pentru persoanele cu dizabilități,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru sugari, aparate, dispozitive și articole
pentru activitate sexuală.
29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi alimentare,
lapte de migdale, băuturi pe baza de lapte de
migdale, aloe vera preparată pentru consum
uman, nuci glasate, unt de cacao alimentar,
unt de nucă de cocos, grăsime din nucă de
cocos, ulei de nucă de cocos alimentar, lapte
de nucă de cocos, băuturi pe bază de lapte
de nucă de cocos, grăsimi comestibile, produse
alimentare pe bază de pește, fructe conservate,
jeleuri de fructe, gustări pe bază de fructe, fructe
congelate, alune, gemuri, jeleuri alimentare, ulei
alimentar din semințe de in, ulei de porumb
alimentar, carne, lapte, ciuperci procesate, nuci
procesate, lapte de ovăz, uleiuri alimentare,
ulei de măsline alimentar, ulei din sâmburi de
palmier alimentar, ulei de palmier alimentar, unt
de arahide, lapte de arahide, arahide procesate,
polen preparat ca produs alimentar, ulei de rapiță
alimentar, lapte de orez, semințe procesate, ulei
de susan alimentar, lapte de soia, ulei alimentar
din boabe de soia, ulei alimentar de floarea
soarelui, legume conservate.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
și preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și produse de cofetărie, ciocolată,
înghețată, șerbeturi și alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt, sare,
condimente, mirodenii, ierburi conservate, oțet,
sosuri și alte condimente.
31. Produse agricole, de acvacultura, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe și
semințe brute și neprocesate, fructe și legume
proaspete, ierburi proaspete, plante și flori
naturale, bulbi, puieți și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale, malț,
migdale proaspete, plante de aloe vera, orz,
tărâțe, hrișcă neprocesată, semințe de cereale,
citrice proaspete, nuci de cocos, făină de in,
alune de pădure, semințe de in comestibile,
boabe de roșcove, porumb proaspăt, nuci,

soya neprocesată, ovăz neprocesat, arahide
neprocesate, secară neprocesată.
32. Băuturi non-alcooltce, ape minerale și
gazoase și alte băuturi nealcoolice, băuturi
din fructe și sucuri de fructe, siropuri și
alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi din aloe vera, nectaruri de
fructe, sirop de migdale, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi neafcoolice pe
bază de miere, băuturi nealcoolice aromatizate
cu cafea, băuturi nealcoolice aromatizate cu
ceai, băuturi sportive bogate în proteine, băuturi
pe bază de orez, altele decât substituenții de
lapte, smoothie-uri, băuturi pe bază de soia,
altele decât substituenții de lapte, sucuri de
legume, esențe li extracte de fructe nealcoolice
pentru prepararea băuturilor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor pentru produsele din
clasele 1, 3, 5, 10, 29, 30, 31, 32, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea de
mărfuri pentru produsele din clasele 1, 3, 5, 10,
29, 30, 31, 32.
44. Servicii medicale, îngrijirea sănătăţii,
consiliere în domeniul sănătăţii, consiliere
farmaceutică, prepararea reţelelor de către
farmacişti, sfaturi privind dieta şi nutriţia.

───────

(210) M 2021 08518 (111)182836
(151) 26/11/2021
(732) GROSU CĂTĂLIN, STR.

MITROPOLIT VARLAAM BL. 4,
AP. 2, JUD. VRANCEA, FOCŞANI,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

#WeAreUnicorns
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
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consumatorilor, servicii de agenție de
publicitate, închirierea spațiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producția de clipuri publicitare,
postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor publicitare asistenţă în managementul
afacerilor, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
cu privire la artiști, furnizarea de informații de
afaceri prin intermediul unui site web oferirea
de informații comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
servicii de intermediere comercială compilarea
de informații în baze de date computerizate
consultantă privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate demonstrații cu
produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare distribuirea
de eșantioane, servicii de agenție de ocupare a
forței de muncă, studii de marketing, cercetare
de marketing, marketing, servicii de relații
media, închirierea de echipament de birou
în spații co-working, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, publicitate
cu plata per click, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul relații publice, închirierea de material
publicitar, publicitate radio, furnizarea de
clasamente ale utilizator în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de preluare apeluri
telefonice, sistematizarea informațiilor în baza de
date computerizate, marketing cu public țintă,
publicitate prin televiziune, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, furnizare de instruire divertisment,
activități sportive și culturale, academii,
închirierea echipamentelor audio, spectacole
cinematografice, închirierea de aparate
cinematografice, servicii de club, cursuri de
corespondență, distribuție de filme, realizarea de
filme, altele decât filmele publicitare, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, furnizarea
de informaţii în domeniul divertismentului,
producții de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme nedescărcabile prin servicii
video la cerere, servicii de studiouri de
film, furnizarea online de publicații electronice,

nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video nedescărcabile, servicii de impresariat,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestațiilor live,
divertisment radio, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
producția de spectacole.

───────

(210) M 2021 08519 (111)182837
(151) 26/11/2021
(732) GROSU CĂTĂLIN, STR.

MITROPOLIT VARLAAM BL. 4,
AP. 2, JUD. VRANCEA, FOCŞANI,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

Fii fată deşteaptă!
(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de agenție de
publicitate, închirierea spațiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producția de clipuri publicitare,
postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor publicitare asistenţă în managementul
afacerilor, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
cu privire la artiști, furnizarea de informații de
afaceri prin intermediul unui site web oferirea
de informații comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
servicii de intermediere comercială compilarea
de informații în baze de date computerizate
consultantă privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate demonstrații cu
produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
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răspândirea materialelor publicitare distribuirea
de eșantioane, servicii de agenție de ocupare a
forței de muncă, studii de marketing, cercetare
de marketing, marketing, servicii de relații
media, închirierea de echipament de birou
în spații co-working, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, furnizarea unei
piețe comerciale online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, publicitate
cu plata per click, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul relații publice, închirierea de material
publicitar, publicitate radio, furnizarea de
clasamente ale utilizator în scopuri comerciale
sau publicitare, servicii de preluare apeluri
telefonice, sistematizarea informațiilor în baza de
date computerizate, marketing cu public țintă,
publicitate prin televiziune, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, furnizare de instruire divertisment,
activități sportive și culturale, academii,
închirierea echipamentelor audio, spectacole
cinematografice, închirierea de aparate
cinematografice, servicii de club, cursuri de
corespondență, distribuție de filme, realizarea de
filme, altele decât filmele publicitare, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, furnizarea
de informaţii în domeniul divertismentului,
producții de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme nedescărcabile prin servicii
video la cerere, servicii de studiouri de
film, furnizarea online de publicații electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video nedescărcabile, servicii de impresariat,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay, prezentarea spectacolelor
de varietate, prezentarea prestațiilor live,
divertisment radio, producția de programe radio
și de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea facilităţilor de recreere,
producția de spectacole.

───────

(210) M 2021 08521 (111)183255
(151) 26/11/2021
(732) IFIGENIA IMPEX SRL, BLD.

POLIGRAFIEI, NR.1B, SECTOR 1,
BUCURESTI, 12381, ROMANIA

(540)

MINISTORAGE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate și marketing online,
asistență comercială cu privire la imaginea
comercială, compilare de reclame pentru pagini
web pe internet, dezvoltare de campanii
promoționale, creare de texte publicitare.

───────

(210) M 2021 08524 (111)183275
(151) 26/11/2021
(732) MADIRAL SRL, STR. 9 MAI,

NR. 78, MEZANIN, BIROU NR.
3, JUDETUL BACAU, BACAU,
BACĂU, ROMANIA

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

(540)

KH KUB HOUSE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

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

43. Servicii de baruri, servicii de bufet salate,
servicii de bufete cu autoservire, servicii de
cantine, servicii de ceainării, decorare de
alimente, decorare de torturi, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, furnizare de alimente și băuturi
în bistrouri, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de locuri de
cazare pentru recepții, oranizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare
de mese la hoteluri, servicii de pizzerii,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
servicii de restaurante (servirea mesei), servicii
de restaurante cu autoservire, servicii de
restaurante de delicatese, servicii de restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii ale
barurilor, servicii constând în furnizarea de
băuturi, servicii contractuale de alimentație,
servicii de cazare cu mic dejun inclus, servicii
de ceainărie, servicii de club pentru furnizare
de mâncare și băuturi, servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de mâncare la
pachet, servicii de mâncaruri și băuturi la
pachet, servicii de organizare de banchete,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu licență,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurant prestate de hoteluri,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
de restaurant și bar, servicii de restaurație
pentru recepțiile firmelor (furnizare de alimente
și băuturi), servicii de terasă berărie, servicii
oferite de rotiserii, servicii pentru furnizarea
de alimente, servicii pentru furnizarea de
băuturi, servicii pentru prepararea mâncărurilor
și a băuturilor, servicii prestate de bucătari
personali, servicii prestate de localurile unde se
servește înghețată, servicii specifice barurilor de
cocteiluri, servicii în domeniul gustărilor, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de băuturi alcoolice, sevicii de baruri
care servesc bere, servicii de snack-baruri,
agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), servicii
de case de vacanță, cazare temporară la
hoteluri și moteluri, cazare temporară oferită
de ferme de agrement, furnizare de cazare
temporară ca parte a pachetelor de ospitalitate,

furnizare de cazare temporară pentru oaspeți,
furnizare de cazare temporară în apartamente
de vacanță, furnizare de cazare temporară în
case de vacanță, furnizare de cazare temporară
în pensiuni, furnizare de locuri de cazare la
hoteluri, furnizare de servicii de hoteluri și
moteluri, servicii de hosteluri, servicii oferite de
moteluri, organizare de cazare pentru turiști,
organizare de locuri de cazare pentru vacanțe,
servicii de pensiuni, servicii de camping pentru
turiști (cazare), închiriere de case de vacanță,
servicii de cazare hotelieră, servicii de cazare
în case de odihnă pentru tineri, servicii de
cazare în stațiuni turistice, servicii de hosteluri
pentru turiști, servicii de hoteluri și moteluri,
servicii hoteliere, servicii hoteliere pentru clienții
preferați, servicii hoteliere în stațiuni turistice,
servicii oferite de tabere de vacanță (cazare),
consultanță în domeniul cazării temporare oferită
prin intermediul call center-urilor și a liniilor
fierbinți, furnizare de informații cu privire la
rezervarea de locuri de cazare, furnizare de
informații cu privire la hoteluri, evaluare de
cazare hotelieră, furnizare de informații despre
servicii de cazare temporară, furnizare de
informații online despre rezervări la hoteluri,
furnizare de informații pe internet despre cazare,
furnizare de informații pe internet despre cazarea
temporară, furnizare de servicii de rezervare de
camere și rezervare la hoteluri, informații cu
privire la hoteluri, rezervare de camere de hotel
pentru călători, rezervare de cazare la hotel,
rezervare de cazare temporară sub formă de
case de vacanță, rezervare de locuri de cazare
pentru călători, rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, rezervare pe internet de cazare
temporară, rezervări de camere, rezervări de
camere pentru călători, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, rezervări de pensiuni, rezervări de
hoteluri, servicii de rezervări la restaurant,
servicii de rezervare a meselor, servicii de
informare privind restaurantele, servicii de
consultanță în domeniul cateringului, servicii de
consultanță cu privire la prepararea mâncării,
servicii de consultanță cu privire la alimente,
rezervări pentru restaurante și mese, rezervări la
restaurant, servicii de cazare pentru evenimente,
servicii de cazare pentru vacanțe, organizare
și furnizare de cazare temporară, organizare
de cazare temporară, furnizare de spații de
cazare temporară mobilate, furnizare de spații de
odihnă temporare pentru pasageri, închiriere de
camere, închiriere temporară de camere, servicii
de ospitalitate (cazare), servicii de recepție
pentru cazare temporară (gestionare de sosiri și
plecări), servicii de schimb de locuri de cazare
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(time-share), spații pentru festivități și facilități
temporare de birouri și reuniuni.

───────

(210) M 2021 08526 (111)183283
(151) 26/11/2021
(732) COSMO PHARM SRL, BD.

CORNELIU COPOSU NR. 5,
BL. 103, AP. 74, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

COSMO PHARM
The green factory

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

5. Produse farmaceutice, substanțe dietetice
de uz medical, suplimente alimentare de uz
medical.

───────

(210) M 2021 08528 (111)183254
(151) 26/11/2021
(732) MARRO ELECTRIC SYSTEMS

SRL, STR. PALISANDRULUI NR.
14, PARTER C1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

MARRO ELECTRIC SYSTEMS

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17; 01.15.03

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, ET.2, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040558, ROMANIA

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

clase:
7. Grupuri electrogene, generatoare, grupuri
generatoare electrice, generatoare electrice
diesel, generatoare de curent continuu,
generatoare de înaltă tensiune, instalații
generatoare de energie, generatoare electrice
care folosesc celule solare, perii sub
formă de componente pentru generatoare,
mașini generatoare de energie electrică
continuă, aparate de alimentare cu energie
(generatoare), generatoare electrice acționate
cu gaz, generatoare acționate cu energie
solară, generatoare electrice de urgență,
stații generatoare, generatoare electrostatice,
generatoare electrice mobile, alternatoare.
9. Stabilizatoare de tensiune, panouri de
comandă (electrice).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la grupuri electrogene, generatoare,
grupuri generatoare electrice, generatoare
electrice diesel, generatoare de curent
continuu, generatoare de înaltă tensiune,
instalații generatoare de energie, generatoare
electrice care folosesc celule solare, perii
sub formă de componente pentru generatoare,
mașini generatoare de energie electrică
continuă, aparate de alimentare cu energie
(generatoare), generatoare electrice acționate
cu gaz, generatoare acționate cu energie
solară, generatoare electrice de urgență,
stații generatoare, generatoare electrostatice,
generatoare electrice mobile, alternatoare,
stabilizatoare de tensiune, panouri de comandă
(electrice), servicii de vânzare cu amanuntul si
cu ridicata în legătură cu grupuri electrogene,
generatoare, grupuri generatoare electrice,
generatoare electrice diesel, generatoare
de curent continuu, generatoare de înaltă
tensiune, instalații generatoare de energie,
generatoare electrice care folosesc celule
solare, perii sub formă de componente pentru
generatoare, mașini generatoare de energie
electrică continuă, aparate de alimentare cu
energie (generatoare), generatoare electrice
acționate cu gaz, generatoare acționate
cu energie solară, generatoare electrice
de urgență, stații generatoare, generatoare
electrostatice, generatoare electrice mobile,
alternatoare, stabilizatoare de tensiune, panouri
de comandă (electrice), distribuire de materiale
publicitare, și anume, pliante, prospecte,
broșuri, mostre, în special pentru vânzările
la distanță pe bază de catalog, servicii de
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gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic in legatura cu grupuri electrogene,
generatoare, grupuri generatoare electrice,
generatoare electrice diesel, generatoare
de curent continuu, generatoare de înaltă
tensiune, instalații generatoare de energie,
generatoare electrice care folosesc celule
solare, perii sub formă de componente pentru
generatoare, mașini generatoare de energie
electrică continuă, aparate de alimentare cu
energie (generatoare), generatoare electrice
acționate cu gaz, generatoare acționate
cu energie solară, generatoare electrice
de urgență, stații generatoare, generatoare
electrostatice, generatoare electrice mobile,
alternatoare, stabilizatoare de tensiune, panouri
de comandă (electrice), prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul si ridicata, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
furnizarea unui catalog online cu informații
despre grupuri electrogene, generatoare, grupuri
generatoare electrice, generatoare electrice
diesel, generatoare de curent continuu,
generatoare de înaltă tensiune, instalații
generatoare de energie, generatoare electrice
care folosesc celule solare, perii sub
formă de componente pentru generatoare,
mașini generatoare de energie electrică
continuă, aparate de alimentare cu energie
(generatoare), generatoare electrice acționate
cu gaz, generatoare acționate cu energie
solară, generatoare electrice de urgență,
stații generatoare, generatoare electrostatice,
generatoare electrice mobile, alternatoare,
stabilizatoare de tensiune, panouri de comandă
(electrice), servicii de intermediere comercială,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, servicii de agenții de
import-export.
37. Întreținere și reparații de grupuri
electrogene, instalare de generatoare de
electricitate, servicii de montaj grupuri
electrogene, reparare și întreținere de
generatoare de electricitate, servicii de consiliere
cu privire la instalarea generatoarelor, servicii
de reparații pentru grupuri electrogene și
generatoare electrice, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de
generatoare de energie electrică.
40. Închiriere de generatoare de curent electric.

───────

(210) M 2021 08533 (111)182838
(151) 26/11/2021
(732) SC LANELKA SRL, STR.

ONISIFOR GHIBU NR. 10A, JUDEŢ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

lanelka

(531) Clasificare Viena: 03.04.11; 27.05.01;
27.05.17

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

25. Accesorii pentru păr (voaluri), articole de
îmbrăcăminte impermeabile, veste matlasate,
veste din fleece, veste cu umplutură de puf,
veste, uniforme școlare, uniforme, tutuuri, tunici,
trusouri (articole de îmbrăcăminte), tricouri tip
polo, tricouri, tricoturi (îmbrăcăminte), tricotaje,
treninguri (pentru sport), trening (pantaloni de),
trenciuri, topuri din fleece, topuri croșetate,
ținută stil casual, topuri (articole vestimentare),
togi, taioare-pantalon, taioare, supieuri (barete
pentru fixarea sub talpă a pantalonilor), șoșoni,
șosete și ciorapi, șosete termice, șosete până
la glezne, șosete peste genunchi, șosete pentru
sugari și copii mici, șosete pentru sport, șosete
pentru bărbați, șosete fără talpă, jartiere pentru
șosete bărbătești, șosete de lână, șosete cu
talpă, șosete, șorturi, seturi de maiouri și șorturi
(articole vestimentare), seturi de bluză și jachetă,
scutece, saronguri, sarafane, șalvari, șaluri și
eșarfe, șaluri pentru umeri, șaluri de pus pe cap,
șaluri de ocazie, șaluri (numai din tricot), șaluri,
salopetă de copii, salopete de lucru, salopete,
rochii pentru sugari și copii mici, rochii pentru
gravide, rochii pentru femei, pulovere din molton,
pulovere fără mâneci, pulovere groase, pulovere
tip polo, redingote, pulovere cu mânecă lungă,
pulovere cu gât în formă de v, pulovere cu
guler înalt, pulovere cu guler rotund, pulovere
cu guler pe gât, pulovere cu glugă, pulovere,
pufoaice (articole de îmbrăcăminte), protecții
pentru guler, protecție pentru gât, ponchouri,
pelerine de damă, pelerine, pardesiuri, pardesie
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scurte, pardesie din molton, papioane, pantaloni
sport care absorb umezeala, pantaloni scurți
pentru sport, pantaloni scurți matlasați de uz
sportiv, pantaloni scurți din material plușat,
pantaloni scurți de protecție, pantaloni scurți,
pantaloni salopetă pentru sugari și copii mici,
pantaloni salopetă cu pieptar, pantaloni rezistenți
la vânt, pantaloni pentru gravide, pantaloni
pentru copii, pantaloni mulați, pantaloni matlasați
de uz sportiv, pantaloni lungi, pantaloni largi,
pantaloni de trening cu bandă elastică, pantaloni
de zăpadă, pantaloni de sport, pantaloni de schi,
pantaloni de relaxare, pantaloni de protecție,
pantaloni de ploaie, pantaloni de ocazie,
pantaloni de jogging, pantaloni de drumeție,
pantaloni de antrenament, pantaloni colanți,
pantaloni, pantalonași pentru bebeluși, paltoane,
măști de față (îmbrăcăminte), mănuși tricotate,
mănuși pentru cicliști, mânuși pentru condus,
mănuși de iarnă, mănuși, mantouri, mantale
de ploaie, manșoane (îmbrăcăminte), manșete
(îmbrăcăminte), mantale, maiouri, jersee,
jerseuri (îmbrăcăminte), jachete, mantouri,
pantaloni și veste pentru femei și bărbați,
jachete scurte, groase, de iarnă, jachete
pentru femei, jachete pentru bărbați, jachete
matlasate (articole vestimentare), jachete lungi,
jachete (îmbrăcăminte), jachete groase, jachete
din tricot, jachete din polar, jachete, izmene,
îmbrăcăminte țesută, îmbrăcăminte tip body
pentru sugari și copii mici, îmbrăcăminte
rezistentă la ploaie, îmbrăcăminte pentru
nou născuți, îmbrăcăminte pentru gravide,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
femei, îmbrăcăminte pentru copii, îmbrăcăminte
pentru bărbați, femei și copii, îmbrăcăminte dintr-
o singură piesă pentru sugari și copii mici,
îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte din in,
helănci, hanorace cu glugă, hanorace, halate
pentru gravide, halate de baie cu glugă, halate
de baie, haine tricotate, haine pentru copii,
haine din lână, haine de stradă, haine de lucru,
haine de iarnă, haine de casă, gulere, glugi,
geci, fuste-pantalon, fuste plisate, fuste, fulare
(îmbrăcăminte), fular tip manșon, fulare (eșarfe
pentru gât), fulare tubulare, flanele de lână,
flanele, eșarfe pentru gât (fulare), eșarfe pentru
cap, eșarfe pentru bărbați, eșarfe, egări, curele
din materiale textile (îmbrăcăminte), curele
(accesorii vestimentare), cravate, costume,
confecții, combinezoare (îmbrăcăminte), colanți
de lână, colanți, ciorapi, căști de protecție contra
frigului pentru urechi (articole de îmrăcăminte),
căptușeli confecționate (piese vestimentare),
cămăși și furouri, cămăși sport care absorb
umezeala, cardigane, capoate, cape și pelerine,
cămăși din tricot, cămăși din materiale țesute,

cămăși, broboade (articole de îmbrăcăminte),
brâuri (imbrăcăminte), bolerouri, bluzoane,
bluzițe pentru bebeluși, bluze scurte, bluze cu
guler pe gât, bluze cu glugă, bluze, blazere,
bentițe de gât (părți de articole de îmbrăcăminte),
bavete pentru copii (nu din hârtie), bavete
cu mâneci, nu din hârtie, batiste de buzunar,
bandane, baticuri, articole vestimentare pentru
bărbați, articole purtate în jurul gâtului, articole
de îmbrăcăminte de exterior pentru bebeluși,
articole de îmbrăcăminte pentru copii mici,
articole de îmbrăcăminte termice, articole de
îmbrăcăminte pentru copii, șosete joase pentru
încălțăminte, încălțăminte de sport, pâslari
(cizme din fetru), papuci de casă, pantofi pentru
bebeluși, încălțăminte pentru femei, încălțăminte
pentru copii, încălțăminte pentru bărbați și femei,
încălțăminte pentru bebeluși, mocasini, botoșei
tricotați pentru bebeluși, botoșei (încălțăminte
din lână pentru bebeluși), botoșei, balerini
(încălțăminte), șepci (articole de îmbrăcăminte),
pălărioare de soare, pălării pentru femei, pălării
din lână, pălării, fesuri, căciuli tricotate, căciuli tip
cagulă, cagule pentru schiori, căciuli cu ciucuri,
bonete tricotate, berete din lână, berete, benzi
absorbante de purtat pe cap, băști, bentițe cu
protecții pentru urechi (îmbrăcăminte), articole
de purtat pe cap pentru copii, îmbrăcăminte.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri din clasa 25
(cu excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web, publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 08548 (111)182839
(151) 28/11/2021
(732) DECADANCE ART BAR SRL,

STR. CONSTANTIN DANIEL
NR. 11/ VASILE ALECSANDRI
NR. 4, DEMISOL, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010294, ROMANIA

(540)

DECADANCE
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii ale barurilor, servicii de restaurant și
bar, servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurant care includ servicii de bar
cu licență, servicii de alimentație publică, servicii
de catering.

───────

(210) M 2021 08549 (111)183388
(151) 28/11/2021
(732) MONTANA POPA SRL, STR.

GHEORGHE BARITIU NR. 40,
JUDEȚ ALBA, BLAJ, ALBA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

De la Basu,
mezeluri ca altadata

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

29. Carne, peste, pasari de curte si vanat,
extracte din carne, preparate din carne, peste,

pasari de curte si vanat, alimente pe baza de
carne, peste, pasari de curte si vanat, mezeluri.

───────

(210) M 2021 08550 (111)183374
(151) 28/11/2021
(732) CAMELIA CRACIUN, STR.

NOULUI NR. 197M, JUDEȚ
BRAȘOV, HALCHIU, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUDEȚ BRAȘOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Kam Arts & Happiness

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
26.11.05; 26.13.01

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

16. Picturi, tablouri (picturi) cu sau fără ramă,
portrete sub formă de picturi, albume, invitații,
gravuri, felicitări (tipărite), ilustrații, postere,
reprezentări grafice, reproduceri grafice, fluturași
publicitari, benzi desenate, figurine din papier
mache.

(591) Culori revendicate: roz deschis, roz
             închis, turcoaz, albastru, alb, mov
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25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
28. Jucării și obiecte de divertisment, decorațiuni
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2021 08556 (111)182840
(151) 29/11/2021
(732) MIRACLE TOUCH SRL, CALEA

URSENI, NR. 59, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI,
NR. 33, ET.1, AP.7, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

CAMELOT Playground
for little HEROES

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
23.05.01; 23.05.05; 07.01.01; 24.01.13;
02.03.04; 02.01.02; 29.01.15

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

28.  Echipamente pentru locuri de joacă,
echipament de locuri de joacă pentru copii,
jucării, jocuri și articole de joacă, aparate pentru
parcuri de distracții și terenuri de joacă, piscine
gonflabile de înot (articole de joacă), farse
(articole de joacă), echipamente pentru terenuri
de joacă, structuri de cățărat pentru terenuri de
joacă, echipamente din lemn pentru terenuri de
joacă, tobogane pentru cățărat (aparate de joacă
pentru copii), gropi cu nisip (echipamente pentru

terenuri de joacă), articole de joacă educative,
corturi de joacă, tobogane (articole de joacă),
structuri de joacă pentru copii, corturi de joacă
pentru interior, cutii pentru accesorii de joacă,
saltele de joacă pentru bebeluși, covoare de
joacă puzzle (jucării), aparate de joacă pentru
interior pentru copii.

───────

(210) M 2021 08557 (111)182841
(151) 29/11/2021
(732) MIRACLE TOUCH SRL, CALEA

URSENI, NR. 59, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA ARADULUI,
NR. 33, ET.1, AP.7, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

TOUCH

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

clase:
44. Servicii de psihoterapie holistică, servicii
de terapie, servicii de terapie ocupațională,
servicii de terapie luminoasă, servicii de
terapie ocupațională și reabilitare, terapie
muzicală în scopuri fizice, psihologice și
cognitive, terapie psihologică pentru sugari
și copii, tratamente terapeutice pentru corp,
servicii personale terapeutice referitoare la
îmbunătățirea circulației sangvine.

───────

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

(591) Culori revendicate: verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 08558 (111)182842
(151) 29/11/2021
(732) ELEGANCE HOME RESIDENCE

SRL, STRADA TRISTAN TZARA
NR.4, JUD. TIMIȘ, DUMBRĂVIȚA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA SRL, CALEA
ARADULUI NR. 33, ET.1, AP.7, JUD.
TIMIȘ, TIMIȘOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

EHR ELEGANCE HOME
RESIDENCE Construim

eleganță prin calitate

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.06;
29.01.07; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
07.01.08; 07.01.24

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

36. Brokeraj imobiliar, consultanță imobiliară,
agenții imobiliare, agenție imobiliară,
afaceri imobiliare, managementul proprietăților
imobiliare.
37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
servicii de supraveghere a construcțiilor de
clădiri pentru proiecte imobiliare, servicii
de consiliere privind renovarea proprietăților
imobiliare, construcții, lucrări de construcție,
construcție de proprietăți, construcție de
case, construcție de clădiri, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcție de
proprietăți comerciale, construcție de clădiri de
apartamente, construcție de spații de cazare
interioare, servicii consultative în domeniul
construcției clădirilor, construcție de clădiri și

de alte structuri, inspecția clădirilor (în timpul
lucrărilor de construcție).

───────

(210) M 2021 08559 (111)182843
(151) 29/11/2021
(732) WU GUO FENG, ROOM

1803, UNIT 3, BLOCK A5,
MAOYI APARTMENT, YANJIAO
DEVELOPMENT ZONE, SANHE
CITY, HEBEI PROVINCE, CHINA

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

(540)

Leiccina
(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, trusouri (articole
de îmbrăcăminte), costume de baie,
articole pentru acoperirea capului, șosete,
mănuși, cravate, centuri din materiale textile
(îmbrăcăminte), costume de ploaie, articole de
încălțăminte.

───────

(591) Culori revendicate: roșu, maro, negru,
alb, vișiniu
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STR. PRINCIPALĂ NR. 105A, JUD.
ALBA, COMUNA RIMETEA, ALBA,
ROMANIA

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

(540)

SZÉKELYKÖ KÚRIA
CONACUL SECUIESC

(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 29.01.06;
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.01.16;
26.01.18; 07.01.01; 07.01.24

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, servicii de agenții de
import-export, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii, actualizarea informațiilor
publicitare într-o bază de date computerizată,
administrare în materie de activități de
marketing, administrare în materie de metode de
vânzare, administrare în materie de planificare
a afacerilor, administrare și compilare de
baze de date computerizate, administrarea
afacerilor, administrarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, afaceri comerciale,
comerț si servicii de informare a consumatorilor,
compilare computerizată a listelor cu clienți,
compilare computerizată a listelor cu comenzi,
compilare computerizată a datelor din gestiunea

stocurilor, cordonare, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, desfășurare de vânzări
prin licitație, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, dezvoltarea afacerilor, difuzare
de informații comerciale, difuzare de informații
de afaceri, difuzare de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare, distribuire
de mostre în scopuri publicitare, distribuirea
de materiale promoționale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, efectuare de cercetări de afaceri,
efectuare de studii de piață, efectuarea de
estimări comerciale, efectuarea de studii de
marketing si studii de productivitate, elaborare
de date statistice comerciale, estimare în afaceri
comerciale, evaluări referitoare la aspecte
comerciale, gestiunea stocurilor, intocmire
de documente comerciale, inventariere de
marfuri, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor, marketing, organizare
de competiții si concursuri, în scopuri
comerciale, organizare de demonstrații în
scopuri de afaceri, organizare de lansări de
produse, organizare, gestionare și monitorizare
a vânzărilor și a programelor promoționale
de stimulare, organizare, gestionare și
monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienți, organizarea afacerilor, organizarea
de publicitate, organizarea si managementul
afacerilor, prezentare de produse, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comerciala, promovarea vanzarilor, publicitate,
publicitate online, publicitate si marketing,
realizare de material publicitar, servicii de
administrare a afacerilor, analiza reacției la
publicitate și cercetare de piață, compilare
de date statistice pentru cercetarea științifică,
consultanță privind cercetarea în afaceri,
analiză comercială, servicii de informare și
cercetare de piață, analiză și cercetare de
piață, servicii de cercetare privind publicitatea,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu, management de restaurant
pentru terți, administrare a afacerilor pentru
restaurante, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul exploatării restaurantelor,
asistență pentru administrarea afacerilor în
domeniul înființării și exploatării restaurantelor,
consiliere de afaceri privind francizarea de
restaurante, servicii de consultanță comercială
cu privire la deschiderea de restaurante,

(210) M 2021 08560 (111)182844
(151) 29/11/2021
(732) BINAL MOB SRL, SAT COLȚESTI,

(591) Culori revendicate: alb, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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servicii de consultanță comercială cu privire la
administrarea de restaurante, servicii publicitare
pentru hoteluri, administrare de programe
hoteliere de stimulare ale terților, furnizare
de informații pentru compararea tarifelor
hoteliere, administrarea hotelurilor, management
hotelier pentru terți, management de hoteluri
pentru terți, servicii de management hotelier
(pentru terți), administrare a afacerilor pentru
hoteluri din stațiuni turistice, servicii de
secretariat furnizate de hoteluri, servicii de
consultanță privind administrarea hotelurilor
și managementul hotelier, marketing pentru
evenimente, promovare de evenimente speciale,
organizare și realizare de evenimente
publicitare, organizare de evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare de
expoziții și evenimente în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, publicitate în
domeniul turismului și călătoriilor, servicii de
publicitate privind industria turismului.
37. Servicii de construire de locuri de cazare
pentru turism.
39. Livrare de alimente de către restaurante,
organizarea transportului până la și de la
hotel, rezervarea călătoriilor prin intermediul
agențiilor de turism, servicii de agenție de
turism pentru organizarea de vacanțe, servicii
de agenție de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de ghizi de turism, servicii
de turism, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
servicii de agenții de turism pentru călătorii de
afaceri, servicii specifice agențiilor de turism,
respectiv realizarea rezervărilor pentru transport,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de turism
pentru organizarea călătoriilor.
41. Pregătire în sectorul restaurantelor
(instruire), servicii educative privind furnizarea
de servicii specifice restaurantelor, servicii de
formare cu privire la curățenia în restaurante,
servicii de divertisment furnizate de hoteluri,
furnizare de instalații de divertisment în hoteluri,
servicii de formare cu privire la curățenia
în hoteluri, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente muzicale, organizare de evenimente
pentru divertisment, organizare de evenimente
de recreere, coordonare de evenimente
de divertisment, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, servicii de
editare video pentru evenimente, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de

divertisment, în rețele online și pe internet,
cursuri de pregătire în industria turismului,
furnizare de cursuri de pregătire referitoare la
turismul cu rulotă, organizare și coordonare
de cursuri educative în domeniul industriei
turismului.
42. Design pentru restaurante, proiectare
(design) de restaurante, servicii de design pentru
restaurante, proiectare de hoteluri.
43. Servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurant washoku, servicii de
restaurant și bar, servicii de restaurante de
sushi, servicii de restaurant prestate de hoteluri,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
oferite de restaurante specializate în preparate
la grătar, servicii de restaurante care servesc
tempura, servicii de restaurante care servesc
ramen, servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii oferite de
restaurante pentru turiști, servicii de restaurante
fast-food, servicii de restaurant cu specific
japonez, servicii oferite de restaurante care
servesc udon și soba, servicii de catering pentru
restaurante fast-food cu autoservire, servicii
de restaurante cu mâncare specific spaniolă,
rezervări la restaurant, servicii de rezervări
la restaurant, rezervări pentru restaurante și
mese, furnizarea de recenzii despre restaurante,
servicii de informare privind restaurantele,
furnizarea de informații cu privire la restaurante,
furnizare de recenzii de restaurante și baruri,
servicii prestate de o agenție pentru rezervări de
restaurante, servicii de agenție de voiaj pentru
rezervarea de locuri la restaurante, servicii
oferite de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, servicii hoteliere, servicii
de cazare hotelieră, agenții de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de hoteluri și moteluri, servicii
hoteliere în stațiuni turistice, servicii hoteliere
pentru clienții preferați, servicii de cazare
temporară la hoteluri și moteluri, servicii de
rezervare de locuri de cazare la hoteluri,
furnizare de locuri de cazare la hoteluri, furnizare
de servicii de hoteluri și moteluri, furnizare
de spații special amenajate pentru expoziții,
în hoteluri, organizare de mese la hoteluri,
servicii de catering hotelier, informații hoteliere,
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rezervări de hoteluri, servicii de rezervări de
hoteluri, rezervări la hoteluri, evaluare de
cazare hotelieră, rezervări de hotel pentru
terți, rezervare de cazare la hotel, informații
cu privire la hoteluri, servicii de rezervare la
hoteluri, rezervare de camere de hotel pentru
călători, furnizare de informații cu privire la
hoteluri, servicii de consultanță referitoare la
instalațiile hotelurilor, servicii prestate de agenții
pentru rezervări la hotel, servicii electronice
de informații cu privire la hoteluri, servicii de
rezervare la hoteluri oferite pe internet, furnizare
de informații online despre rezervări la hoteluri,
servicii de agenții de turism pentru efectuarea
de rezervări la hotel, servicii de agenție de voiaj
pentru rezervare de camere de hotel, furnizare
de servicii de rezervare de camere și rezervare
la hoteluri, închiriere de săli pentru evenimente
sociale, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, servicii ale agențiilor de turism
pentru rezervarea locurilor de cazare pentru
vacanță, servicii de agenții de turism privind
spațiile de cazare, servicii de agenții de turism
privind rezervări de cazare, servicii de agenții de
turism pentru efectuarea de rezervări la hotel.

───────

(210) M 2021 08561 (111)182845
(151) 29/11/2021
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

one TIMPURI NOI
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;

29.01.12; 26.11.05

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

35. Publicitate pentru servicii de arhitectură,
design, grafică, media sau online, servicii de
publicitate și marketing online, administratie
comerciala, servicii de promovare şi de
informare, administratie de afaceri, furnizarea
de informatii de afaceri prin intermediul
unui site web, dezvoltare de strategii și
concepte de marketing, asistenta in afaceri,
management si servicii administrative, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
materialele de construcţii, informații şi sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială
și consultanță pentru consumatori în legătură
cu serviciile prestate, publicitate, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
postarea de afişe publicitare, asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, consultanţă privind
strategiile de comunicare în publicitate, analiza
costurilor, prognoze economice, facturare,
întocmire de planuri de marketing, studii
de marketing, marketing, marketing imobiliar,
campanii de marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar, administrarea afacerilor,
management de afaceri comerciale, servicii
de secretariat, marketing cu public ţintă,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea

(591) Culori revendicate: albastru indigo
(Pantone 281C), alb
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informaţiilor în registre, servicii de publicitate,
marketing și promovare.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), servicii oferite de
agențiile imobiliare, gestiunea bunurilor
imobiliare, închirierea birourilor (bunuri
imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, organizare
de închirieri imobiliare, multiproprietăți în
domeniul imobiliar, servicii de achiziții imobiliare,
planificare imobiliară (activități financiare),
gestionare de proprietăți imobiliare, colectarea
chiriilor, servicii privind afaceri imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de clădiri, servicii de planificare
imobiliară (organizare de afaceri financiare),
servicii de consiliere privind deținerea de
proprietăți imobiliare, servicii de gestiune
imobiliară pentru complexe de clădiri, închiriere
de bunuri imobiliare și de proprietăți, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru clădiri
rezidențiale, gestiune financiară a proiectelor
imobiliare, servicii de administrare de bunuri
imobiliare, servicii financiare privind proprietățile
imobiliare, servicii de management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare,
evaluari imobiliare, investiții imobiliare, servicii
imobiliare, finantare imobiliara, gestionarea
proprietatilor (imobiliare), intermediere pentru
inchirierea de proprietati imobiliare, servicii
financiare privind proprietatile imobiliare, servicii
de consultanta privind proprietatile imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, inchiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de clădiri,
etanşarea clădirilor / impermeabilizare (clădire),
izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor (suprafaţa
exterioară), servicii de construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor, servicii de
constructii, servicii de dezvoltare imobiliara
(constructii), servicii de instalatii si reparatii,
servicii de consiliere privind amenajarea
cladirilor, reparatii de constructii, construcții
și demolări de clădiri, amenajare teritorială
pentru construcții, servicii de management în
construcții, servicii de construcții și reparații
de clădiri, servicii deconstrucții de clădiri
rezidențiale și comerciale, servicii de lucrări de

construcții de inginerie civilă, instalare de schele
pentru construcții, consultații pentru construcții,
servicii de informații și consultanță cu privire la
construcții, servicii ale contractanților generali
în domeniul construcțiilor, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, sudură de
structuri din oțel pentru construcții, servicii de
construcții de locuințe pe bază de comandă,
realizarea de construcții cu caracter industrial,
instalare de elemente fabricate de construcții,
servicii de construcții de structuri temporare,
servicii de construcții de terase, servicii de
construcții de clădiri comerciale, servicii de
construcții de clădiri rezidențiale, servicii de
construcții de clădiri.

───────

(210) M 2021 08562 (111)182846
(151) 29/11/2021
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

one FLOREASCA VISTA
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;

26.11.05; 29.01.12

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

35. Publicitate pentru servicii de arhitectură,
design, grafică, media sau online, servicii de
publicitate și marketing online, administratie
comerciala, servicii de promovare şi de
informare, administratie de afaceri, furnizarea
de informatii de afaceri prin intermediul unui
site web, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, asistenta in afaceri, management
si servicii administrative, oferirea de informaţii

(591) Culori revendicate: albastru indigo
(Pantone 281C), alb
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comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, servicii de
intermediere comercială, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii de
comerţ cu amănuntul cu privire la materialele
de construcţii, furnizarea de informații şi sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială
și consultanță pentru consumatori în legătură
cu serviciile prestate, publicitate, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
postarea de afişe publicitare, asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, consultanţă privind
strategiile de comunicare în publicitate, analiza
costurilor, prognoze economice, facturare,
întocmire de planuri de marketing, studii
de marketing, marketing, marketing imobiliar,
campanii de marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar, administrarea afacerilor,
management de afaceri comerciale, servicii
de secretariat, marketing cu public ţintă,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, servicii de publicitate,
marketing și promovare.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), servicii oferite de
agențiile imobiliare, gestiunea bunurilor

imobiliare, închirierea birourilor (bunuri
imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, organizare
de închirieri imobiliare, multiproprietăți în
domeniul imobiliar, servicii de achiziții imobiliare,
planificare imobiliară (activități financiare),
gestionare de proprietăți imobiliare, colectarea
chiriilor, servicii privind afaceri imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de clădiri, servicii de planificare
imobiliară (organizare de afaceri financiare),
servicii de consiliere privind deținerea de
proprietăți imobiliare, servicii de gestiune
imobiliară pentru complexe de clădiri, închiriere
de bunuri imobiliare și de proprietăți, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru clădiri
rezidențiale, gestiune financiară a proiectelor
imobiliare, servicii de administrare de bunuri
imobiliare, servicii financiare privind proprietățile
imobiliare, servicii de management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare,
evaluari imobiliare, investiții imobiliare, servicii
imobiliare, finantare imobiliara, gestionarea
proprietatilor (imobiliare), intermediere pentru
inchirierea de proprietati imobiliare, servicii
financiare privind proprietatile imobiliare, servicii
de consultanta privind proprietatile imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, inchiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de clădiri,
etanşarea clădirilor / impermeabilizare (clădire),
izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor (suprafaţa
exterioară), servicii de construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor, servicii de
constructii, servicii de dezvoltare imobiliara
(constructii), servicii de instalatii si reparatii,
servicii de consiliere privind amenajarea
cladirilor, reparatii de constructii, construcții
și demolări de clădiri, amenajare teritorială
pentru construcții, servicii de management în
construcții, servicii de construcții și reparații
de clădiri, servicii deconstrucții de clădiri
rezidențiale și comerciale, servicii de lucrări de
construcții de inginerie civilă, instalare de schele
pentru construcții, consultații pentru construcții,
servicii de informații și consultanță cu privire la
construcții, servicii ale contractanților generali
în domeniul construcțiilor, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, sudură de
structuri din oțel pentru construcții, servicii de
construcții de locuințe pe bază de comandă,
realizarea de construcții cu caracter industrial,
instalare de elemente fabricate de construcții,
servicii de construcții de structuri temporare,
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servicii de construcții de terase, servicii de
construcții de clădiri comerciale, servicii de
construcții de clădiri rezidențiale, servicii de
construcții de clădiri.

───────

(210) M 2021 08565 (111)183178
(151) 29/11/2021
(732) ASOCIATIA PENTRU EDUCAREA

SI INTEGRAREA TUTUROR,
STRADA SALCETULUI, NR 34,
SECTOR 4, BUCURESTI, 041372,
ROMANIA

(540)

APEIT
(531) Clasificare Viena: 27.05.08; 05.01.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive.

───────

(210) M 2021 08566 (111)183170
(151) 29/11/2021
(732) ALEX MELCOVICH BH SRL, STR.

ION IONESCU DE LA BRAD, NR.
33D, JUDET NEAMT, PIATRA
NEAMT, NEAMȚ, ROMANIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A.
I. CUZA, NR 52-54, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011056, ROMANIA

(540)

MERLIN'S KIDS BEER
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

32. Băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi
nealcoolice din malț, băuturi nealcoolice cu
adaos de vitamine.

───────

(210) M 2021 08571 (111)182847
(151) 30/11/2021
(732) MUSIC TOOLS S.R.L., STR.

CIUTACI NR. 233, JUD. ILFOV,
DOMNEȘTI, 077090, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Scuth
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
15. Huse pentru instrumente muzicale, cutii de
transport instrumente muzicale.

───────

(210) M 2021 08573 (111)183325
(151) 30/11/2021
(732) SC AUTO DIAMOND SRL, STR.

PROGRESULUI NR. 138, BL. D7,
SC. A, AP. 16, ET. 4, JUD. NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, 610166, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

AD AUTO DIAMOND

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Servicii oferite de şcoală auto.
───────

(210) M 2021 08574 (111)183456
(151) 30/11/2021
(732) RADU RESOURCES SA, STR.

FAINARI NR. 3, MANSARDA,
BIROUL NR. 2, SECTOR 2,
BUCURESTI, 021221, ROMANIA

(540)

Rocky Extraterestrul

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15; 04.02.20

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

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.
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.
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 08575 (111)183457
(151) 30/11/2021
(732) RADU RESOURCES S.A., STR.

FĂINARI NR. 3, MANSARDĂ,
BIROUL NR. 2, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 021221, ROMANIA

(540)

Rita Extraterestra
(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.05;

29.01.06; 27.05.01; 02.03.22; 02.03.23

clase:
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.
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.

(591) Culori revendicate: rosu, verde,
albastru, gri, alb

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

───────

(540)

AstroLov

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 26.02.03;
26.02.07

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

35. Publicitate.
41. Educaţie, instruire, divertisment.
42. Proiectarea şi dezvoltarea de componente
software.
45. Servicii personale şi sociale prestate de terţi
pentru a satisface nevoile persoanelor.

───────

(210) M 2021 08580 (111)182849
(151) 01/12/2021
(732) DIANA CONONENCO, ALEEA

ROZELOR NR.32, BL.K3, SC.B,
ET.1, AP.5, JUD. IAȘI, IAȘI, 500198,
IAȘI, ROMANIA

(740) FANTANA RAUL SORIN & ASOC.
SRL, STR.9 MAI NR.4, SC.D, AP.3,
JUD. BRAȘOV, BRASOV, 500198,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CASA DE TEXTIL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.24; 05.05.20; 29.01.13

clase:
24. Apărători laterale pentru pătuţurile de copii
(lenjerie de pat), batiste din material textil,
brocart, catifea, carpete textile agăţate pe pereţi
- tapiserie (carpete agăţate pe pereţi), din
material textil, crep (ţesătură), crepon, cârpe
pentru şters paharele (prosoape de bucătărie),
căptuşeli pentru pălării, din material textil, dintr-o
bucată, căptuşeli (textile), căptuşeli pentru sacii
de dormit, cârpe pentru demachiere, cearşafuri
(textile), damasc, draperii din material textil sau
plastic, dosuri de perne, etichete din material
textil, fetru, finet- barhet, flanel (ţesătură), feţe de
perne, feţe de masă, nu din hârtie, faţă (lenjerie),
feţe (huse pentru saltele), garnituri de masă, nu
din hârtie, huse din material textil pentru mobilă,
huse pentru pat din hârtie, huse draperii pentru
pat, huse (detaşabile) pentru mobilă - huse
detaşabile pentru mobilă, huse pentru pernele
de divan, huse pentru saltele, jerseu (ţesătură),
împletitură (ţesătură), lenjerie de pat, lenjerie de
uz casnic, material elastic ţesut, materiale textile
de filtrare, molton (pânză), marabu (ţesătură),
moleschin (ţesătură), materiale textile neţesute,
muşama utilizată ca faţă de masă, mătase
(ţesătură), material textil, mănuşi de baie, pânză,
pânză de cânepă, pânze de bumbac, pânze
pentru schimbarea scutecelor pentru bebeluşi,
perdele pentru uşi, pânză cauciucată, alta decât
cea pentru papetărie, pături pentru pat, pânză
care imită pielea animalelor, pânză pentru

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

(210) M 2021 08579 (111)182848
(151) 01/12/2021
(732) ASTROLOV MEDIA SRL, 

B-DUL IULIU MANIU, NR. 52-72,
BL. 4, SC. B, AP. 74, SECTOR 6,
BUCURESTI, 061108, ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

773

încălţăminte, pânze pentru utilizare la produsele
textile, prosoape de faţă din material textil, pânză
de iută, pături imprimate din material textil,
pânze pentru lenjerii, pături pentru animalele de
gospodărie, pânză pentru steaguri din material
textile sau plastic, pânze pentru goblenuri sau
pentru brodat, pânză de tifon, plase de ţânţari,
prosoape din material textil, perdele de duş
din material textil sau plastic, plăpumi de puf
(cuverturi de pat), protecţii pentru masă din
material textil, pânze imprimate pentru broderie
- pânză imprimată pentru broderie, pleduri de
călătorie (pături pentru genunchi), pânză de
lână - ţesătură de lână, perdele cu aspect
de plasă - transparente, saci de dormit pentru
bebeluşi, stofă pentru covoare, suporturi de
pahare din material textil, scutece din pânză,
suporturi pentru farfurie din material textil, saci
de dormit, stambă, steaguri din material textil
sau plastic, steguleţe pentru bebeluşi, şeviot
(ţesătură), şerveţele de masă din material textil,
traverse de masă, nu din hârtie, textile pentru
baie, exceptând îmbrăcămintea, tafta (ţesătură),
tul, tifon (ţesătură), ţesătură, ţesătură din păr
(pânză de sac), ţesături sub formă de şnur,
ţesături pentru lenjeria de corp, ţesătură din
esparto, ţesătură de muselină, ţesătură pentru
site, ţesături adezive care se aplică utilizând
căldura, ţesături de mătase pentru imprimarea
de modele, ţesătură de cânepă, ţesături din fibră
de sticlă pentru uz pentru utilizare la produsele
textile, ţesătură de ramie, ţesătură de mătase
artificială, ţesături pentru tapiţerie, ţesătură de
stambă imprimată, ţesătură tricotată, ţesătură
de căptuşeală pentru încălţăminte, vatir, zefir
(ţesătură).
25. Apărători pentru urechi (îmbrăcăminte),
bandane (fulare), berete, bavete, nu din hârtie,
bavete, cu mâneci scurte, nu din hârtie, bentiţe
(îmbrăcăminte), batiste de buzunar, body-uri
(lenjerie de corp), bonete, branţuri, buzunare
pentru îmbrăcăminte, carâmbi pentru cizme,
cămăşi, cămăşi cu mânecă scurtă, căşti de baie,
căşti de duş, chiloţi, chiloţi de damă / chiloţi
pantalonaşi, chiloţi tip boxeri, ciorapi, ciorăpărie,
colanţi, combinezoane (îmbrăcăminte), corsete,
costume de baie, costume, cravate, curele
(îmbrăcăminte), curele cu buzunar pentru
bani (îmbrăcăminte), dispozitive anti-alunecare
pentru încălţăminte, eşarfe circulare pentru gât/
protecţii pentru gât, eşarfe pentru cap, eşarfe,
flanele / pulovere / hanorace (pulovere), furouri
(lenjerie de corp), ghetre / şoşoni, gulere
(îmbrăcăminte), halate de baie, îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte pentru plajă, îmbrăcăminte din
imitaţie din piele, îmbrăcăminte din piele,
îmbrăcăminte din hârtie, îmbrăcăminte de-

a gata, îmbrăcăminte impermeabilă, jachete
(îmbrăcăminte), jachete cu glugă (parka), jupe,
lenjerie de corp/ desuuri, maieuri sport, mantile,
mantale, mănuşi de schi, măşti de somn, mănuşi
(îmbrăcăminte), mănuşi cu un deget, pantaloni
scurţi tip fustă, panglici pentru purtare, pantofi,
pantofi de sport, pantaloni pentru bebeluşi
(lenjerie de corp), pantofi pentru plajă, papuci,
papuci de baie, pălării din hârtie (imbrăcăminte),
pelerine, pernuţe împotriva transpiraţiei pentru
rochii, pijamale, plastroane pentru cămăşi, plătci
de cămăşi, ponchouri, rochii tip pulover / rochii
tip salopetă, saci pentru picioare, neîncălziţi
electric, salopete / combinezoane, sandale
de baie, slipuri de baie / pantaloni scurţi
de baie, sutiene, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, şaluri cu pene (articole de
îmbrăcăminte de pus la gât), şaluri, saronguri,
şosete, şorţuri (îmbrăcăminte), tălpi pentru
încălţăminte, tricotaje (îmbrăcăminte), tricouri cu
mânecă scurtă, uniforme.
35. Asistenţă în managementul afacerilor,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, consultanţă
în managementul afacerilor, cercetare de
marketing, demonstraţii cu produse, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, închirierea spaţiului publicitar,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, marketing, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de
afaceri, oferirea de informaţii în domeniul
afacerilor, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale, organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoţionale, publicitate,
promovarea vânzarilor pentru terţi, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
intermediere comercială, servicii de agenţie de
import-export, servicii de achiziţie pentru terţi,
servicii de comerţ online cu amănuntul, toate
aceste servicii pentru produsele specificate din
clasele 24 și 25.

───────
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(210) M 2021 08582 (111)182850
(151) 01/12/2021
(732) CAIORA DESIGN CONCEPT

SRL, SLT. PETRE PAPADOPOL
NR. 8, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANTA, 900225,
CONSTANȚA, ROMANIA
ANAMARIA-RALUCA IORDAN,
SLT. PETRE PAPADOPOL
NR. 8, JUDEŢ CONSTANŢA,
CONSTANTA, 900225,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

M IMASCHIO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

(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.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 08589 (111)182851
(151) 02/12/2021
(732) GAUTHTECH PTE. LTD., 1

RAFFLES QUAY, #26-10, SOUTH
TOWER, SINGAPORE, 048583,
SINGAPORE

(740) RDA IP SRL, STRADA POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010803, ROMANIA

(540)

Gauth Expert
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aplicații software descărcabile, aplicatii
mobile descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane mobile, programe
de calculatoare (software descărcabil),
programe informatice pe telefonul mobil,
software pentru telefoane mobile, carcase pentru
telefoane mobile, huse pentru telefoane, huse
pentru telefoane inteligente, suporturi pentru
selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane
inteligente, suporturi adaptate pentru telefoane
mobile, telefoane mobile, curele pentru telefonul
mobil, baterii, încărcătoare usb, incarcatoare,
cabluri usb, căști in-ear, căști audio, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
suporturi de stocare analogice goale, suporturi
de înregistrare analogice goale, suporturi digitale
de înregistrare, alarme de siguranță, ochelari
de soare, aparate și instrumente optice, ecrane
video, magneți decorativi, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
medii de stocare digitale, carcase pentru
telefoane inteligente, carcase impermeabile
pentru telefoane inteligente, combinații de căști
cu microfon, magneți de pus pe frigider., aparate
didactice, dispozitive periferice de calculator,
tablete, ochelari de soare, dicționare electronice
portabile, roboți umanoizi cu inteligență
artificială, aparate pentru transmiterea sunetului,
aparate de înregistrare a sunetelor, dispozitive
pentru procesarea datelor, aparate didactice,
dispozitive de calculat, tocuri de ochelari,
roboți umanoizi cu inteligență artificială, roboți
pentru supraveghere de securitate, roboți de
învățământ, aparate de fotografiat, software
educational, aplicații descărcabile educative
pentru tablete, suporturi media educative
descărcabile, aplicații descărcabile de calculator
educative, aparate audiovizuale folosite în
scopuri didactice.

(591) Culori revendicate: poerocaliu (HEX
#FF8A00), negru (HEX #000000)
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35. Agenții de publicitate, publicitate on-line într-
o rețea informatizată, publicitate de tip pay-per-
click (PPC), promovare de produse și servicii
pentru terți, distribuire de materiale publicitare,
publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, promovarea vânzărilor pentru
terți, consultanță în domeniul managementului
afacerilor și al marketingului, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, optimizarea
motoarelor de căutare pentru promovarea
vânzărilor, consultanță în afaceri, asistență în
conducerea afacerilor, servicii de informare
cu privire la aspecte comerciale, furnizare de
informații de afaceri prin intermediul unui site,
actualizare și întreținere de date din baze
de date informatice, servicii de promovare și
publicitate, producție de materiale publicitare,
furnizarea de spațiu pe pagini web pentru
promovare de produse și servicii, servicii de
informare privind afacerile, servicii ale agențiilor
de informații comerciale, furnizare și închiriere
de spațiu publicitar pe internet, consultanță
și informații privind managementul afacerilor
comerciale, agenții de informații comerciale,
consultanță profesională privind administrarea
personalului.
41. Antrenament (instruire), instruire, informații
în domeniul educației, furnizate on-line dintr-
o bază de date computerizată sau de pe
internet, informații în materie de educație,
publicare de cărți și periodice electronice online,
organizarea de expoziții în scopuri culturale
sau educative, servicii prestate de studiouri
de înregistrare, fotografie, distribuție de filme,
servicii de divertisment, administrarea serviciilor
educaționale, servicii de formare profesională,
furnizarea de publicații electronice, care nu
pot fi descărcate, publicarea de materiale
multimedia online, prezentare de evenimente de
divertisment în direct, furnizare de divertisment
online sub formă de show-uri de jocuri,
organizare de conferințe educaționale, servicii
educaționale și de predare, producere de
programe de televiziune în vederea difuzării
pe dispozitive mobile, furnizare de divertisment
video printr-un site internet, servicii de producție
de divertisment sub formă de materiale video,
servicii pentru difuzarea de înregistrări video,
publicarea de reviste pentru consumatori,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale, publicare de cărți, publicare de reviste,
publicare de jurnale, publicare de ziare,
publicare de cântece, publicarea de fotografii,
publicare de reviste electronice, publicare
de lucrări muzicale, publicare de publicații
periodice, servicii de publicare, inclusiv servicii

de publicare electronică, publicare de cărți
și reviste, publicare de materiale didactice
educative, publicare de materiale tipărite în
format electronic, publicare multimedia de
reviste, jurnale și ziare, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
servicii de publicare de hărți, furnizarea de
tutoriale online, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment,
în rețele online și pe internet, organizare
de spectacole de divertisment, organizare
de spectacole în scopuri de divertisment,
organizarea de jocuri cu participarea publicului,
organizare de jocuri și competiții, organizare de
spectacole, prezentare de concerte, servicii de
divertisment de tipul organizare de evenimente
sociale de divertisment, publicare multimedia
a ziarelor, publicare multimedia de cărți,
furnizare de informații în materie de divertisment,
informații în materie de divertisment, furnizare de
publicații electronice, organizare de evenimente
pentru divertisment, publicare de buletine
informative, servicii pentru publicarea buletinelor
informative, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, organizare și conducere
de conferințe educative.
42. Consultanță în proiectarea și dezvoltarea
hardware-ului pentru computere, servicii de
administrare de site-uri web și hosting online
pentru terți, programare pentru calculatoare,
stocare de date online, software ca serviciu
(SaaS), prestare de servicii de furnizor de servicii
de aplicații informatice (asp), cloud computing,
stocare electronică de imagini digitale, servicii
de stocare electronică pentru arhivare de baze
de date, imagini și alte date electronice, stocare
electronică video, găzduirea unui site pentru
stocare electronică de fotografii digitale și
videoclipuri, găzduire de aplicații interactive,
găzduire de pagini web pe internet (hosting),
design de cărți de vizită, asigurarea utilizării
temporare a unui software nedescărcabil penru
a permite punerea în comun de conținut
multimedia și de comentarii între utilizatori,
găzduire de conținut de divertisment multimedia,
platformă ca serviciu (PaaS) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje, găzduire
de aplicații multimedia, găzduirea de conținut
digital pe internet, design și dezvoltare de
software, dezvoltare de soluții de aplicații
software de calculator, găzduire de platforme pe
internet, programare de software educativ.

───────
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(210) M 2021 08590 (111)183332
(151) 02/12/2021
(732) SYNGENTA CROP PROTECTION

AG, ROSENTALSTRASSE 67,
BASEL, 4058, ELVEȚIA

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

(540)

KEPETRIK
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, biostimulante pentru
plante, preparate pentru întărirea plantelor,
preparate chimice și/sau biologice pentru
managementul stresului la plante, preparate
pentru reglarea creșterii plantelor, preparate
chimice pentru tratarea semințelor, adjuvanți, alții
decât de uz medical sau veterinar, îngrășăminte.
5. Preparate pentru distrugerea paraziţilor,
insecticide, fungicide, erbicide, nematicide.

───────

(210) M 2021 08591 (111)183333
(151) 02/12/2021
(732) SYNGENTA CROP PROTECTION

AG, ROSENTALSTRASSE 67,
BASEL, 4058, ELVEȚIA

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

(540)

HASILVIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, biostimulante pentru
plante, preparate pentru întărirea plantelor,
preparate chimice și/sau biologice pentru
managementul stresului la plante, preparate
pentru reglarea creșterii plantelor, preparate

chimice pentru tratarea semințelor, adjuvanți, alții
decât de uz medical sau veterinar, îngrășăminte.
5. Preparate pentru distrugerea paraziţilor,
insecticide, fungicide, erbicide, nematicide.

───────

(210) M 2021 08592 (111)183334
(151) 02/12/2021
(732) SYNGENTA CROP PROTECTION

AG, ROSENTALSTRASSE 67,
BASEL, 4058, ELVEȚIA

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

(540)

LIGURMAS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
1. Produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, biostimulante pentru
plante, preparate pentru întărirea plantelor,
preparate chimice și/sau biologice pentru
managementul stresului la plante, preparate
pentru reglarea creșterii plantelor, preparate
chimice pentru tratarea semințelor, adjuvanți, alții
decât de uz medical sau veterinar, îngrășăminte.
5. Preparate pentru distrugerea paraziţilor,
insecticide, fungicide, erbicide, nematicide.

───────

(210) M 2021 08595 (111)183335
(151) 02/12/2021
(732) SYNGENTA CROP PROTECTION

AG, ROSENTALSTRASSE 67,
BASEL, 4058, ELVEȚIA

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

(540)

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

1. Produse chimice folosite în agricultură,
horticultură și silvicultură, biostimulante pentru
plante, preparate pentru întărirea plantelor,
preparate chimice și/sau biologice pentru
managementul stresului la plante, preparate
pentru reglarea creșterii plantelor, preparate
chimice pentru tratarea semințelor, adjuvanți, alții
decât de uz medical sau veterinar, îngrășăminte.
5. Preparate pentru distrugerea paraziţilor,
insecticide, fungicide, erbicide, nematicide.

───────

(210) M 2021 08599 (111)182852
(151) 02/12/2021
(732) PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT,

SOS. KISELEFF, NR.10, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ALIANȚA PENTRU ȚARĂ APT

clase:
9. Suporturi magnetice cuprinzând afişe, clipuri
electorale preînregistrate, materiale publicitare
preînregistrate pentru campaniile electorale.
16. Afişe, clipuri electorale (tipizate), material
publicitar tipărite, ziare, reviste în scopul
campaniilor electorale.
35.  Publicitate electorală prin toate sursele
mass-media, gestiunea afacerilor comerciale.
36.  Strângerea de fonduri în scopuri electorale.
41. Organizarea de mitinguri, întruniri, congrese
cu scop cultural, educative sau de divertisment,
organizarea de conferinţe, organizarea și
susţinerea de seminarii, instruire, furnizarea de
publicaţii electronice.

45. Servicii juridice, servicii personale și sociale
pentru satisfacerea de nevoi individuale,
cercetări juridice.

───────

(210) M 2021 08602 (111)183235
(151) 02/12/2021
(732) MARIUS CONSTANTIN MANIA,

BLD. UNIRII NR 66, BL. K3, SC.
2, ET. 3, AP. 35, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Lăstar

(531) Clasificare Viena: 05.01.19; 27.05.01;
27.05.17

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

33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vinuri,
vinuri fortificate, cidru alcoolic, perry, spirtoase
(băuturi), lichioruri, esențe alcoolice, cu excepţia
uleiurilor esenţiale, extracte din fructe alcoolice,
cu excepţia uleiurilor esenţiale, bitter.

───────

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate: roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ETAJ 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011882, ROMANIA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

778

(210) M 2021 08606 (111)183466
(151) 02/12/2021
(732) ATENEUM SRL, STR. BUCUREŞTI

NR. 215, JUDEŢ CALARASI,
CĂLĂRAȘI, 910048, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL 1, NR. 54B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020915,
ROMANIA

(540)

PARAINSECT CE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Insecticid concentrat emulsionabil pentru
combatarea insectelor zburătoare.

───────

(210) M 2021 08615 (111)182853
(151) 03/12/2021
(732) S.C. NOVA FOOD DISTRIBUTION

S.R.L., STR. BACIULUI NR. 4,
BL.9, SC.3, ET.5, AP.99, SECTOR
5, BUCURESTI, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIS, NR.15A,
BL.2, AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUDETUL BRASOV, BRASOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

KIMMY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Produse alimentare și hrană pentru animale,
alimente care conțin carne de pui pentru
hrănirea câinilor, alimente care conțin carne
de pui pentru hrănirea pisicilor, alimente care
conțin carne de vită pentru hrănirea câinilor,
alimente care conțin carne de vită pentru
hrănirea pisicilor, alimente care conțin ficat
pentru hrănirea câinilor, alimente care conțin ficat
pentru hrănirea pisicilor, alimente care conțin
fosfat pentru hrănirea animalelor, alimente cu
gust de carne de vită pentru hrănirea câinilor,

alimente cu gust de carne de vită pentru
hrănirea pisicilor, alimente cu gust de ficat pentru
hrănirea câinilor, alimente cu gust de ficat pentru
hrănirea pisicilor, alimente cu gust de pui pentru
hrănirea câinilor, alimente cu gust de pui pentru
hrănirea pisicilor, alimente la conservă pentru
animale, alimente pe bază de lapte pentru
animale, alimente pe bază de ovăz pentru
animale, alimente pentru animale care dau lapte,
alimente pentru animale de fermă, alimente
pentru animale marine, alimente pentru animale,
care conțin extracte din plante, alimente pentru
animale, pe bază de lapte, alimente pentru
căței, alimente pentru găini, alimente pentru
oi, alimente pentru păsări de curte, cereale
procesate pentru a fi consumate de animale,
băuturi pentru pisici, băuturi pentru câini, băuturi
pentru animale de companie, bulgări de sare
pentru animale, alimente pentru pisici, alimente
pentru pisici pe bază de sau care conțin pește,
alimente pentru viței, alimente sub formă de
inele pentru hrănirea câinilor, alimente sub formă
de inele pentru hrănirea pisicilor, amestecuri de
semințe sălbatice, amestecuri pentru îngrășarea
vitelor, făină de arahide pentru animale, turte de
arahide pentru animale, arpacaș pentru păsări,
biscuiți de ovăz pentru a fi consumați de animale,
biscuiți dulci pentru a fi consumați de animale,
biscuiți pentru animale, biscuiți pentru câini,
biscuiți pentru căței, biscuiți pentru pisici, biscuiți
preparați din cereale pentru animale, biscuiți
preparați din malț pentru animale, biscuiți sărați
pentru animale, borhoturi, grăunțe pentru păsări,
hrană cu gust de brânză pentru câini, hrană de
animale care constă în produse din semințe de
soia, hrană de animale care conține fân, hrană
de animale care conține fân uscat la aer, grăunțe
pentru hrana animalelor, germeni de grâu pentru
consum animal, făină pentru animale, făină din
semințe de in pentru consum animal, făină din
boabe de soia (hrană pentru animale), făină
de pește pentru consumul animal, făină de
ovăz pentru consum de către animale, fân
uscat balotat, fân, furaje pentru cai, substante
alimentare fortifiante pentru animale, fermenți
pentru consum animal, extracte din drojdie
pentru a fi consumate de animale, extracte de
malț pentru a fi consumate de către animale,
drojdie uscată activă pentru animale, drojdie
pentru nutreț de animale, delicatese pentru
păsări, comestibile, culturi conservate pe post
de hrană pentru animale, crevete în saramură
pentru hrană de pești, reziduuri din tratarea
grăunțelor de cereale, pentru hrana animalelor,
hrană de animale derivată din fân, hrană de
animale derivată din fân uscat la aer, hrană de
animale derivată din materie vegetală, hrană de
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animale pentru înțărcarea animalelor, hrană de
animale sub formă de bucăți, hrană de animale
sub formă de granule, hrană de animale sub
formă de nuci, hrană la conservă care conține
carne pentru animale tinere, hrană la conservă
pentru câini, hrană la conservă pentru pisici,
hrană mixtă pentru animale, hrană pe bază de
cereale pentru animale, hrană pe bază de sos
de soia (hrană pentru animale), hrană pentru
animale de companie, hrană pentru animale
domestice, hrană pentru câini, hrană pentru câini
de curse, hrană pentru iepuri, hrană pentru pești,
hrană pentru peștii de acvariu, hrană pentru
peștișori aurii, hrană pentru porci, hrană pentru
păsări sălbatice, hrană pentru rozătoare, hrană
sintetică pentru animale, hrană sub formă de
articole de ronțăit pentru animale de companie,
in (făină de -) (furaj), jucării comestibile pentru
câini, lapte artificial pentru utilizare ca hrană
pentru viței, lapte pentru utilizare ca aliment
pentru animale, lapte pentru utilizare ca aliment
pentru câini, lapte praf pentru animale, lapte praf
pentru animale de companie, lapte praf pentru
căței, lapte praf pentru hrana animalelor, lapte
praf pentru pisoi, leguminoase (alimente pentru
animale), lucernă uscată pentru animale, malț
cu conținut de albumină pentru consumație la
animale (nu de uz medical), malț pentru animale,
mâncare din semințe de rapiță pentru consum
animal, mâncare pentru hamsteri, mălai pentru
a fi consumat de către animale, nisip pentru
găini, nutreț fortifiant pentru animale, nutreț
pentru îngrășarea vitelor, oase de mestecat
pentru câini, oase comestibile și sticksuri pentru
animale de casă, produse pentru îngrășarea
animalelor, înlocuitori de lapte pentru utilizare
ca alimente pentru animale, produse pentru
păsări ouătoare, hrană pentru păsări, prăjituri din
cereale pentru animale, prăjituri de ovăz pentru
a fi consumate de animale, preparate alimentare
pentru pisici, oase de ros digestibile pentru câini,
oase de sepie, oase de sepie (pentru păsări
de colivie), oase pentru câini, oase și batoane
de mestecat pentru animale domestice, obiecte
comestibile de mestecat pentru animale, făină
de orez (nutreț), orez natural utilizat ca furaj
pentru animale, os de sepie pentru păsări, ovăz
pentru a fi consumați de animale, ovăz procesat
pentru consum de către animale, oxid de calciu
pentru furaje, paie, paie (furaje), pastă de
amidon (hrană pentru animale), turte de porumb
pentru vite, porumb (procesat) pentru consum de
către animale, porumb pentru consum de către
animale, praf de semințe de ulei pentru animale,
preparate alimentare pentru câini, substanțe
de alimentare pentru albine, substanțe nutritive
(hrană) pentru pești, săruri minerale pentru

bovine, tablete de drojdie pentru a fi consumate
de animale, tărâțe de orez (hrană pentru
animale), preparate alimentare pentru albine,
preparate comestibile pentru cai, preparate din
cereale fiind hrană pentru animale, preparate
pentru animale de companie sub formă de
batoane de joacă, preparate pentru hrana
animalelor, produse alimentare măcinate pentru
animale, produse comestibile de mestecat
pentru animale domestice, produse comestibile
pentru animale, produse comestibile pentru
animale de companie, produse comestibile
pentru câini, produse comestibile pentru pisici,
produse din cereale pentru consum de către
animale, proteine de grâu pentru alimente
pentru animale, pulbere comestibilă din actinidia
polygama pentru pisici domestice, turte de
rapiță pentru vite, reziduuri de distilerie, hrană
pentru animale, reziduuri din tratarea malțului
pentru utilizare ca hrană de animale, roșcove
de chile (alimente pentru animale), semințe
de in comestibile, neprocesate, semințe de in
pentru consum animal, turte de oleaginoase,
urluială (hrană pentru animale), sare pentru vite,
alge pentru hrana animalelor, hrană comestibilă
pentru animale pentru masticat, pulbere de alge
pentru hrana animalelor, hrană la conservă care
constă din carne pentru animale tinere.

───────

(210) M 2021 08617 (111)183179
(151) 03/12/2021
(732) SC TAROS GUARD SRL, SOS.

IANCULUI NR. 17, BL. 106C,
SC. B, ET. 9, AP. 83, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TAROS GUARD

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.03
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii personale și sociale
prestate de terți pentru a satisface nevoile
persoanelor, servicii de pază, servicii de
pază și protecție, servicii de pază pe
timp de noapte, servicii oferite de către
agenții de pază pentru magazine, servicii
de pază pentru infrastructuri, servicii de
pază contractuale, servicii de securitate fizică,
servicii de securitate pentru clădiri, servicii de
securitate pentru protejarea proprietății, servicii
de securitate pentru evenimente publice, servicii
de securitate pentru protecția persoanelor,
servicii prestate de gardă de securitate, servicii
de siguranță, salvare, securitate și control,
servicii de securitate pentru protecția fizică
a persoanelor, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății și a persoanelor.

───────

(210) M 2021 08619 (111)182854
(151) 03/12/2021
(732) SC SIMPA SA, SOS. ALBA IULIA

NR.70, JUD. SIBIU, SIBIU, 550052,
SIBIU, ROMANIA

(540)

SIMPA Sibiu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cozonaci, pâine, pâine proaspătă, pâine
crocantă, pâine pita, pâine nefermentată, pâine
multicereale, pâine semicoaptă, pâine integrală,
chifle moi (pâine), pâine la aburi, pâine cu
usturoi, pâine de secară, amestecuri pentru
pâine, pâine de malț, aluat de pâine, pâine
cu umplutură, pâine și chifle, pâine cu stafide,
prăjitură cu pâine, hamburgeri în pâine, pesmet
din pâine, pâine fără gluten, pâine umplută
cu fructe, pâine coaptă în prealabil, pâine
făcută cu drojdie, pâine aromată cu condimente,
lipii pentru sandvișuri (pâine), rulouri de pâine
umplute, pâine sub formă de bastoane, gustări
care constau în principal din pâine, pâine cu
conținut scăzut de sare, produse de brutărie,
produse de brutărie fără gluten, blat de pizza,
blaturi de pizza, blaturi de pizza coapte în
prealabil, biscuiți crocanți din cereale, blaturi de
pizza congelate, brioșe, chifle umplute, clătite,

covrigei, covrigei moi, gustări alimentare cu
cereale cu gust de brânză, gustări pe bază
de grâu, gustări pe bază de multicereale,
hamburgeri (sandvișuri), hamburgeri cu brânză
introduși în pâine, hamburgeri introduși în
chifle, hot dog (sandvișuri), mâncăruri preparate
sub formă de pizza, pateuri cu cârnați,
pizza, pizza (preparată), pizza congelată, pizza
proaspătă, pizza refrigerată, plăcinte, plăcinte
cu carne, plăcinte dulci sau sărate, plăcinte
gătite, plăcinte proaspete, produse de patiserie
aromate, produse de patiserie din foitaj care
conțin șuncă, rulouri cu cârnați proaspeți, rulouri
umplute, sandviș din brânză topită și șuncă,
sandvișuri, sandvișuri care conțin carne de
vită tocată, sandvișuri care conțin hamburgeri,
sandvișuri care conțin salată, sandvișuri cu
carne, sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri
cu crenvurști, sandvișuri încălzite la grill,
sanvisuri continand carne de pui, sendvișuri
cu carne de curcan, snacksuri răsucite cu
gust de brânză, snacksuri din grâu extrudat,
vafe congelate, tiramisu, savarine, ecleruri,
dulciuri (nemedicinale) sub formă de eclere de
ciocolată, alimente pe bază de cacao, aluat din
biscuiți graham pentru tarte, aperitive (tartine),
biscuiti cu gust de brânză, biscuiți crocanți,
biscuiți de graham, biscuiți sărați, chifle cu
gem, ciocolată, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, cornuri, clătite americane,
creme pe bază de ciocolată, deserturi cremă
instant, deserturi cu musli, deserturi pe bază
de ciocolată, deserturi preparate (pe bază
de ciocolată), deserturi preparate (produse de
cofetărie), dulciuri nemedicinale care conțin
lapte, dulciuri nemedicinale cu gust de lapte,
dulciuri nemedicinale cu umplutură de caramel,
dulciuri nemedicinale sub formă de ouă, dulciuri
sub formă de cremă spumă, dulciuri sub
formă de spume (deserturi), dulciuri înghețate,
gustări constând în principal din produse de
cofetărie, nuga, pateuri cu ciocolată, plăcinte cu
iaurt congelate, produse alimentare care conțin
ciocolată (ca principal ingredient), produse de
caramel, produse de cofetărie care conțin
gem, produse de cofetărie care conțin jeleu,
produse de cofetărie congelate pe bază de
lactate, prăjituri pavlova cu gust de alune,
prăjituri pavlova preparate cu alune, produse
de cofetărie congelate, produse de cofetărie
cu aromă de ciocolată, produse de cofetărie
cu aromă de praline, produse de cofetărie
cu crema spumă, produse de cofetărie cu
umpluturi lichide de fructe, produse de cofetărie
din ciocolată conținând praline, produse de
cofetărie din nuci, produse de cofetărie din
zahăr cu glazură de ciocolată, produse de
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cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
în formă lichidă, produse de cofetărie înghețate
care conțin înghețată, produse de cofetărie
nemedicamentoase, produse din zahăr, produse
de cofetărie nemedicinale, produse de cofetărie
nemedicinale care conțin ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de făină,
produse de cofetărie nemedicinale pe bază de
făină, care conțin ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale sub formă de jeleu, produse de
cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse de
cofetărie înghețate, produse de cofetărie învelite
în ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, care conțin înlocuitor de
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale
pe bază de făină, învelite cu înlocuitor de
ciocolată, produse de cofetărie nemedicinale pe
bază de făină, învelite în ciocolată, produse
de cofetărie nemedicinale pe bază de mentă,
spume, specialități de patiserie, rulouri cu
scorțișoară, produse de patiserie din făină
de cartofi, produse de cofetărie și înghețate,
produse de cofetărie umplute cu vin, produse
de cofetărie umplute cu alcool, biscuiți, biscuiți
de turtă dulce, brioșe (muffins), covrigi glazurați
cu ciocolată, covrigi cu glazură de ciocolată,
deserturi preparate (produse de patiserie), foi
de patiserie congelate, fursecuri, fursecuri cu
glazură de ciocolată, fursecuri cu înveliș cu
aromă de ciocolată, fursecuri parțial învelite în
ciocolată, fursecuri parțial învelite într-o glazură
cu aromă de ciocolată, gogoși cu gaură în
mijloc, gustări de tip tort de fructe, madlene,
pateuri (patiserie), pateuri (produse de patiserie),
produse de patiserie, plăcinte cu afine, placinte
cu măr, plăcinte cu cremă, plăcinte cu dovleac,
plăcinte cu ouă, plăcinte fără carne, prăjitură
cu migdale, prăjiturele, prăjiturele din aluat
prăjit, prăjituri cu brânză, prăjituri cu ciocolată,
prăjituri cu căpșuni, prăjitură pentru micul
dejun, prăjitură din ciocolată neagră preparată
din chec de ciocolată, prăjitură învelită în
ciocolată, pricomigdale (patiserie), pricomigdale
cu nucă de cocos, produse de cofetărie pe
bază de făină, prăjituri cu cremă, prăjituri cu
fructe, prăjituri cu fructe glasate, prăjituri cu
migdale, prăjituri din iaurt înghețate, prăjiturici
uscate (patiserie), prăjituri înghețate, produse
de patiserie, produse de patiserie care conțin
fructe, produse de patiserie congelate, produse
de patiserie conținând creme, produse de
patiserie conținând creme și fructe, produse de
patiserie cu ciocolată, produse de patiserie cu
fructe, produse de patiserie cu migdale, produse
de patiserie cu umpluturi de fructe, produse
de patiserie din cocă sfărâmicioasă, produse

de patiserie pe bază de portocale, produse
de patiserie proaspete, produse de patiserie
umplute cu fructe, produse de patiserie vieneză,
profiteroluri, quiche (tarte sărate), rulouri cu
ou, sufleuri, tarte, tarte cu cremă englezească
custard, tarte cu melasă, tarte cu ou, tarte de
mere, tarte dulci sau sărate, tarte glazurate, tarte
sărate sau dulci, tort cu caramel, torturi vegane,
turtă dulce.
35. Servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la fructe, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu diverse
tipuri de carne, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tutun, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu iaurturi înghețate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu ridicata referitoare
la dulciuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bere, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu deserturi, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse lactate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
cofetărie
43. Servicii oferite de bufet salate, servicii oferite
de bufete cu autoservire, servicii oferite de
fast-fooduri, furnizare de alimente și băuturi
în gogoșării, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, servicii oferite de
localuri tip snack-bar, servicii oferite de pizzerii,
oranizare de recepții pentru nunți (mâncare și
băutură), pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, preparare de
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mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii oferite de restaurante specializate în
preparate la grătar, servicii contractuale de
alimentație, servicii de baruri de sucuri de
fructe, servicii de bufet, servicii de bufet pentru
barurile de cocteiluri, servicii de club pentru
furnizare de mâncare și băuturi, servicii de
preparare a alimentelor, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de mâncaruri
și băuturi la pachet, servicii de mâncare la
pachet, servicii de gătit, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de restaurant și bar,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii în
domeniul gustărilor, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servire de alimente
și băuturi, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi în gogoșării, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, servicii oferite de snack-
baruri.

───────

(210) M 2021 08623 (111)182855
(151) 03/12/2021
(732) LUIZA-CARMEN NEGRILĂ, BD.

DECEBAL NR. 1, BL. H2, SC. 2, ET.
4, AP. 47, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

AsiGO

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

35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii de asigurări și reasigurări, servicii de
brokeraj de asigurări.

───────

(210) M 2021 08625 (111)183250
(151) 03/12/2021
(732) OVIDIU ARITON, STR.

LOGOFĂTUL UDRIȘTE NR.
11, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

eStella
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente de uz științific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare si învățământ, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea si reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice
de înregistrare, discuri acustice, automate de
vânzare și mecanisme pentru aparate care
funcționează cu fise, case de marcat, mașini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
și calculatoare, echipament pentru stingerea
incendiilor.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii în domeniile științei și tehnologiei
ca și cercetarea și proiectarea aferente, servicii
de analiză și cercetare industrială, proiectare și
dezvoltare hardware și software.

───────

(591) Culori revendicate: galben (Pantone
Yellow 012 C), portocaliu (Pantone
1375 C, Pantone 1235 C, Pantone
123 C), roșu (Pantone 179 C, Pantone
Bright Red C, Pantone 171 C)
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(210) M 2021 08629 (111)182856
(151) 03/12/2021
(732) MARIA NAUTIC SRL, DRM.

LUNCA PRUTULUI, NR. 61B,
SECTOR 3, BUCURESTI, 032357,
ROMANIA

(540)

SKIPPER ACADEMY
În conformitate cu art. 22 din Legea nr.

84/1998, republicată, conform adresei nr.
1035346/09.12.2021 , solicitantul nu revendică
un drept exclusiv asupra denumirii "Academy"

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 18.03.01

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

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

───────

(210) M 2021 08631 (111)183467
(151) 03/12/2021
(732) MIRCEA OCTAVIAN DRAJA,

STR. ARON COTRUȘ, NR.
71A, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

realfoods.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
26.04.03; 29.01.07

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

35. Servicii de comerț cu produse tradiționale și
bio în băcăniile proprii, inclusiv on-line.

───────

(591) Culori revendicate: verde (Hex 
49B7B7),gri (Hex #6D6D6D)

(591) Culori revendicate: maro (Pantone
490C)
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(210) M 2021 08632 (111)182857
(151) 03/12/2021
(732) METALS SUPPLY CONSULTING

S.R.L., STR. DRUMUL GURA
CRIVATULUI, NR. 26, TRONSON
1, AP. 2, CAMERA 1, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. NICOLAE LABIS, NR.15A,
BL.2, AP.13, CASUTA POSTALA 640,
JUDET BRASOV, BRASOV, 500171,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

F.C. CEAHLAUL
PIATRA NEAMT 1919

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
03.01.14; 27.07.04; 26.01.03; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.08

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport, servicii
oferite de ateliere organizate în scopuri
culturale, servicii oferite de ateliere recreative,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri,
servicii de spectacole în direct, servicii de
închiriere de echipamente și instalații pentru
educație, divertisment, sport și cultură, servicii
educative și de instruire, servicii sportive

și de fitness, acreditare de performanțe
educaționale, activități culturale, activități de
divertisment, sportive și culturale, administrare
(organizare) de activități culturale, administrare
(organizare) de servicii de divertisment,
administrare (organizare) de servicii de jocuri,
administrare (organizare) de spectacole de
jocuri, activități sportive și culturale, activități
sportive, activități sportive și de recreere,
administrare de centre de fitness, administrare
de școli de arte marțiale, administrarea
centrelor de bowling, ajustarea croselor de
golf pentru utilizatorii individuali, antrenament
(instruire), antrenament pentru fortificare și
îmbunătățire a condiției fizice, antrenamente
pentru sănătate și de fitness, antrenamente
sportive, arbitraj în cadrul evenimentelor
sportive, asistență profesională individualizată
(coaching), cantonamente de fotbal, (instruire)
cluburi de agrement cu instalații sportive,
(instruire) cluburi de plajă și piscină, coaching
sportiv, concursuri de aerobic, concursuri
hipice, consultanță în domeniul antrenamentului
pentru menținerea condiției fizice, consultanță
în materie de fitness, coordonare de cursuri
de întreținere a condiției fizice, coordonare
de evenimente sportive, coordonare de
evenimente sportive în direct, coordonarea
antrenamentelor de fitness, cronometrarea
manifestărilor sportive, divertisment de tipul
jocurilor de baschet, divertisment de tipul
jocurilor de baseball, divertisment de tipul
jocurilor de hochei, divertisment de tipul
meciurilor de fotbal, divertisment de tipul
reprezentațiilor de gimnastică, divertisment de
tipul turneelor de golf, divertisment de tipul
curselor automobilistice, divertisment de tipul
concursurilor de mers pe role (roller derby),
divertisment de tipul concursurilor de box,
divertisment de tipul competițiilor desfășurate
pe pistă și pe teren, divertisment de tipul
competițiilor de ridicare a greutății, cursuri,
antrenament și instruire în domeniul sportului,
cursuri de taekwondo, cursuri de snowboard,
cursuri de pregătire în activități sportive, cursuri
de patinaj pe role, cursuri de jiu-jitsu, cursuri de
instruire privind menținerea formei fizice, cursuri
de hapkido, cursuri de golf, cursuri de gimnastică
aerobică, cursuri de fotbal, divertismentde tipul
meciurilor de fotbal, pronosport de fotbal, cursuri
de exerciții în grup, cursuri de educație fizică,
cursuri de exerciții fizice, divertisment de tipul
turneelor de tenis, divertisment sub formă
de concursuri de wrestling, divertisment sub
formă de curse de iahturi, educație fizică,
exploatare de locații sportive, facilități de înot,
exploatarea instalațiilor sportive, frunizare de

(591) Culori revendicate: negru, galben, rosu,
portocaliu
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informații referitoare la curse, furnizare de baze
sportive pentru campionate de patinaj artistic,
furnizare de baze sportive pentru campionate de
patinaj viteză, furnizare de baze sportive pentru
schi, furnizare de baze sportive pentru tir cu
arcul, furnizare de camere de biliard, furnizare
de cursuri de pregătire privind gimnastica,
furnizare de cursuri în domeniul administrării
apei, furnizare de divertisment sportiv prin
intermediul unui site, furnizare de incinte
sportive pentru practicarea de polo, furnizare de
informații despre activități sportive, furnizare de
informații despre exerciții fizice pe un site web
online, furnizare de informații despre rezultatele
competițiilor de arte marțiale, furnizare de
informații legate de sportivi, furnizare de
informații referitoare la caii de curse, furnizare
de informații referitoare la cursele auto, furnizare
de informații referitoare la sporturile cu motor,
furnizare de informații sportive prin intermediul
mesajelor telefonice preînregistrate, furnizare de
servicii de săli și cluburi de sport, furnizare de
spații pentru biliard, furnizare de spații pentru
pârtii de schi acoperite, furnizare de servicii
educaționale referitoare la fitness, furnizare
de servicii educaționale referitoare la exerciții
fizice, furnizare de instalații pentru evenimente
sportive, competiții sportive și de atletism și
programe de decernare de premii, furnizare de
instalații pentru evenimente sportive, instruire în
sporturi de iarnă, instruire în pilates, instruire
în materie de educație fizică, instruire în
gimnastică, instruire în domeniul educației
fizice, instruire în domeniul antrenamentelor,
instruire pentru vânătoare, instruire pentru
menținerea condiției fizice, instruire pentru
confecționarea de chimonouri, instruire pentru
antrenamentul în circuit, furnizare de instalații
pentru patinajul pe role , furnizarea de pârtii
de schi, furnizarea de instalații pentru sporturi
pe gheață, furnizarea de instalații pentru schi,
furnizarea de instalații pentru fitness și exerciții
fizice, furnizarea de instalații pentru exerciții
în grup, furnizarea de instalații pentru cursele
de cai, furnizarea de informații referitoare la
jochei, furnizarea de informații despre rezultatele
meciurilor de box, furnizarea de informatii
legate de evenimente sportive, furnizarea de
echipamente și de cursuri de pregătire în
domeniul exercițiilor fizice, furnizare de știri și
informații privind luptele corp la corp, printr-
o rețea globală de calculatoare, furnizare de
terenuri și piste, furnizare de terenuri de
baseball, furnizare de terenuri pentru baseball,
organizare de evenimente și concursuri sportive
cu animale, organizare de evenimente de
curse cu automobile de serie, organizare de

demonstrații de gimnastică, organizare de curse
sportive în jurul lumii, organizare de curse
de bărci, organizare de curse de biciclete,
organizare de curse de automobile, organizare
de curse cu bărci cu vele, organizare de
concursuri ecvestre, organizare de concursuri
de atletism, organizare de competiții și turnee
legate de curse de automobile, organizare
de competiții și turnee cu privire la șofat,
management de evenimente pentru cluburi
sportive, organizare de activități sportive și
competiții sportive, organizare de competiții
de fotbal, organizare de competiții de patinaj
artistic și patinaj viteză, organizare de competiții
de patinaj viteză, organizare de competiții
sportive de pescuit, organizare de competiții sub
formă de curse, organizare de evenimente de
ciclism, organizare de evenimente de curse de
vehicule, organizare de evenimente de patinaj
artistic, organizare de evenimente de sărituri
la obstacule, organizare de evenimente hipice,
organizare de evenimente sportive în cadrul
comunităților, organizare de evenimente sportive
în domeniul fotbalului, organizare de evenimente
sportive, competiții și turnee sportive, organizare
de instalații sportive pentru campionatele de
patinaj de viteză și artistic, organizare de jocuri
de base-ball, organizare de meciuri de box,
organizare de meciuri și demonstrații de baschet,
organizare de partide de pescuit de păstrăv,
organizare de partide de pescuit de somon,
organizare de partide de pescuit la muscă,
organizare de partide de tir cu arma, organizare
de partide de tir în care se folosesc ținte
zburătoare, organizare de partide de tragere
cu arcul, organizare de partide de vânătoare,
organizare de partide de vânătoare de
căprioare, organizare de raliuri automobilistice,
organizare de raliuri de motociclete, organizare
de turnee de golf, organizare de turnee
de golf profesionist, organizare de întâlniri
hipice, organizarea de evenimente sportive,
organizarea de curse de cai, organizarea de
curse de alergări, organizarea de curse cu
motociclete, organizarea de concursuri de polo
pe apă, organizarea de competiții sportive,
organizarea de competiții de sumo, organizare,
realizare și coordonare de jocuri de scufundare,
organizare, pregătire și coordonare de meciuri
de tenis de masă, organizare, pregătire și
coordonare de meciuri de tenis, organizare,
pregătire și coordonare de meciuri de baschet,
organizare, pregătire și coordonare de jocuri
de golf, organizare, planificare și coordonare
de turnee sau concursuri de golf profesional,
organizare, planificare și coordonare de meciuri
de box, organizare, planificare și coordonare
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de jocuri de fotbal, organizare, planificare și
coordonare de jocuri de baseball, organizare,
planificare și coordonare de curse de cai,
organizare, planificare și coordonare de curse de
biciclete, organizare, planificare și coordonare
de curse cu bărci, organizare, planificare și
coordonare de competiții sportive, organizare,
planificare și coordonare de competiții de
lupte sumo, organizare și coordonare de
turnee de pescuit, organizare și coordonare de
evenimente sportive, organizare și coordonare
de competiții de atletism, organizare de turnee
sportive, pregătirea jucătorilor sportivi, procedeul
handicapului aplicat în evenimentele sportive,
producție de evenimente sportive, punere la
dispoziție de bazine de înot publice, punere la
dispoziție de instalații de patinaj artistic, punere
la dispoziție de instalații pentru campionate
de patinaj artistic și patinaj-viteză, organizarea
de evenimente de gimnastică, organizarea de
maratonuri, organizarea de meciuri de fotbal,
organizarea de triatlonuri, organizarea de turnee
de baschet, organizarea turneelor sportive,
organizarea și coordonarea de evenimente de
atletism la colegiu, organizarea și desfășurarea
competițiilor sportive de colegiu, piste de
bowling, planificarea de turnee profesioniste
de golf, poligoane de tragere, pregătire cu
privire la activități sportive, pregătire fizică
pentru practicarea golfului, pregătire sportivă,
pregătire în domeniul fitnessului, pregătire
în judo, pregătire în karate, pregătire în
kendo (pregătire în scrima japoneză), pregătire
în ridicarea greutăților, servicii de educare
sportivă, servicii de educație sportivă, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii de agenții
de bilete (divertisment), rezervare de bilete
la evenimente culturale, rezervare de locuri
pentru spectacole și evenimente sportive,
antrenament și coaching în dezbateri politice,
asistență profesională individualizată (coaching)
pe probleme economice și de management,
ateliere organizate în scopuri educative,
atribuirea de certificate de absolvire, cercetare
în domeniul educației, certificare cu privire la
acordarea de premii în domeniul educației,
coaching personal (formare), consiliere în
carieră (educație), consiliere în materie de
pregătire medicală, consiliere și coaching cu
privire la carieră (consiliere și asistență cu
privire la educație), coordonare de ateliere de
pregătire profesională, consultanță legată de
formarea în materie de competențe profesionale,
consultanță profesională referitoare la educație,
consultanță în domeniul formării și perfecționării.

───────

(210) M 2021 08634 (111)183300
(151) 03/12/2021
(732) FNC NUTRITIE PIETROIU SRL,

CALEA GIULESTI NR. 333,
CLADIREA C12, CAMERA 2,
ETAJ 2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

VITALINE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Hrană şi băuturi pentru animale, preparate
pentru îngrăşarea animalelor / preparate pentru
îngrăşarea animalelor domestice, terci de tărâţe
pentru consum animal, produse secundare
rezultate din procesarea cerealelor, pentru
consum animal / produse reziduale din cereale
pentru consum animal, produse masticabile
comestibile pentru animale, deşeuri distilate
pentru consum animal, biscuiţi pentru câini,
borhot, preparate pentru păsările ouătoare,
făină de peşte pentru consum animal, nutreţ /
hrană pentru animale / furaj, grăunţe pentru
consum animal, şroturi pentru păsări, var pentru
furajele animalelor, seminţe de in pentru consum
animal, făină din seminţe de in pentru consum
animal, turtă de porumb pentru vite, terci pentru
îngrăşarea animalelor, făină pentru animale,
turtă de oleaginoase / turtă pentru vite, făină de
arahide pentru animale, turtă de arahide pentru
animale, hrană pentru animalele de companie,
turtă de rapiţă pentru vite, făină de orez pentru
furaje, rădăcini pentru consum animal, nutreţ de
grajd pentru animale, paie (furaje), furaje pentru
fortifierea organismului animal, germeni de grâu
pentru consum animal, drojdie pentru consum
animal.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
regruparea în beneficiul altor persoane a
produselor hrana si bauturi pentru animale
enumerate in clasa 31 permiţând consumatorilor
să compare şi să cumpere comod aceste
produse, regruparea în beneficiul altor persoane
a diverse servicii referitoare la hrana pentru
animale permiţând consumatorilor să compare
şi să cumpere comod aceste servicii, astfel de
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produse si servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vanzare cu amanuntul, al
punctelor de vanzare cu ridicata sau prin
mijloace electronice pentru oferirea de astfel
produse si servicii, de exemplu prin intermediul
site-urilor web.

───────

(210) M 2021 08640 (111)182858
(151) 03/12/2021
(732) SANVERO HEALTHCARE S.R.L.,

BUCUREŞTI SECTORUL 6, STR.
PRECIZIEI, NR. 20, CORP A,
CAMERA 4, ETAJ 3, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Sanvero Eu-Lax
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;

27.03.02; 29.01.15; 05.05.20; 26.11.13;
25.01.15

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

5. Suplimente alimentare, digestive, enzime
digestive, digestive de uz farmaceutic, preparate
probiotice utilizate în scopuri medicale, care
ajută la menținerea unui echilibru natural al florei
din sistemul digestiv
35. Publicitate

(210) M 2021 08641 (111)182859
(151) 03/12/2021
(732) PRIMAVERII PARK SRL, STR. 23

AUGUST NR. 2, BL. R4, SC. A, ET.
4, AP. 18, JUD. ILFOV, BUFTEA,
070000, ILFOV, ROMANIA

(540)

AEROCITY

(531) Clasificare Viena: 05.01.05; 18.05.01;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

clase:
36. Activitati imobiliare, serviciin de tranzacţii
imobiliare.

───────

───────

(591) Culori revendicate: verde, galben, 
rosu,mov

(591) Culori revendicate: negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 08642 (111)183315
(151) 03/12/2021
(732) DORINEL VIŞOIU, STR. POET

PANAIT CERNEA NR. 14, BL. M5,
SC. 1, ET. 2, AP. 7, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
ŢEPEŞ VODĂ NR. 130, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021527, ROMANIA

(540)

DELCATI DELICII DIN CĂTINĂ

(531) Clasificare Viena: 05.01.03; 08.07.25;
05.03.11; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.02

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

29. Fructe conservate, congelate, uscate şi
coapte, jeleuri, gemuri, compoturi.
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 08643 (111)182860
(151) 03/12/2021
(732) MANDY FOODS INTERNATIONAL

SRL, DRUMUL NISIPOASA NR.
46-52, BIROUL NR. 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

MANDY FOODS
Vegetal ORIGINAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.11.08; 26.11.12

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

29. Pateu vegetal, pateuri vegetale, proteină
vegetală texturată formată pentru utilizare ca
înlocuitor de carne, extracte vegetale pentru
alimente, creme tartinabile pe bază de legume,
produse tartinabile pe bază de legume, pastă
de măsline, pastă de năut, creme tartinabile pe
bază de legume, pastă tartinabilă din soia, pastă
tartinabilă pe bază de legume, pastă tartinabilă
cu legume, pastă vegetală tartinabilă.
35. Servicii de promovare a produselor prin
intermediul website-urilor, publicitate, afaceri
comerciale, regruparea în avantajul terţilor a
pateurilor vegetale (exceptând transportul lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pateu vegetal,

(591) Culori revendicate: alb, roşu, verde,
galben
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pateuri vegetale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu proteina vegetala
texturata formata pentru utilizare ca inlocuitor
de carne, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu extracte vegetale pentru alimente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
creme tartinabile pe baza de legume, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
tartinabile pe bază de legume, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pastă de
măsline, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pastă de năut, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu creme tartinabile
pe bază de legume, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pateu vegetal, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu pateuri
vegetale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu proteina vegetala texturata formata
pentru utilizare ca inlocuitor de carne, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu extracte
vegetale pentru alimente, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu creme tartinabile
pe baza de legume, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse tartinabile pe
bază de legume, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu pastă de măsline, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu pastă de năut,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
creme tartinabile pe bază de legume, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în
legătură cu pateu vegetal, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu pateuri
vegetale, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu proteina vegetala
texturata formata pentru utilizare ca inlocuitor
de carne, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu extracte vegetale pentru
alimente, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu creme tartinabile pe baza
de legume, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu produse tartinabile
pe bază de legume, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu pastă
de măsline, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu pastă de năut,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu creme tartinabile pe bază de
legume, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu pateu vegetal, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu pateuri
vegetale, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu proteina vegetala texturata
formata pentru utilizare ca inlocuitor de carne,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu extracte vegetale pentru alimente,
servicii de vânzare cu amănuntul online în

legătură cu creme tartinabile pe baza de legume,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu produse tartinabile pe bază de
legume, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu pastă de măsline, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pastă de năut, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu creme tartinabile pe bază
de legume, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu pateu
vegetal, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu pateuri vegetale,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu proteina vegetala texturata
formata pentru utilizare ca inlocuitor de carne,
servicii de vânzare cu amănuntul prin comandă
poștală în legătură cu extracte vegetale pentru
alimente, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu creme
tartinabile pe baza de legume, servicii de
vânzare cu amănuntul prin comandă poștală
în legătură cu produse tartinabile pe bază
de legume, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu pastă
de măsline, servicii de vânzare cu amănuntul
prin comandă poștală în legătură cu pastă de
năut, servicii de vânzare cu amănuntul prin
comandă poștală în legătură cu creme tartinabile
pe bază de legume, servicii de vânzare cu
amănuntul prin teleshopping în legătură cu
pateu vegetal, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu pateuri
vegetale, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu proteina vegetala
texturata formata pentru utilizare ca inlocuitor
de carne, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu extracte
vegetale pentru alimente, servicii de vânzare
cu amănuntul prin teleshopping în legătură cu
creme tartinabile pe baza de legume, servicii
de vânzare cu amănuntul prin teleshopping
în legătură cu produse tartinabile pe bază
de legume, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu pastă de
măsline, servicii de vânzare cu amănuntul
prin teleshopping în legătură cu pastă de
năut, servicii de vânzare cu amănuntul prin
teleshopping în legătură cu creme tartinabile
pe bază de legume, servicii de vanzare cu
amanuntul, cu ridicata şi online în legatură cu
pasta tartinabilă din soia, servicii de vânzare cu
amanuntul, cu ridicata şi online în legatură cu
pasta tartinabilă pe bază de legume, servicii de
vânzare cu amănuntul, cu ridicata şi online în
legatură cu pasta tartinabilă de legume, servicii
de vânzare cu amănuntul, cu ridicata şi online în
legatură cu pastă vegetală tartinabilă.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

790

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, ambalare de alimente, depozitare de
alimente, ambalare de alimente pentru transport,
transportul de alimente, servicii de transport de
alimente, transport refrigerat de alimente.

───────

(210) M 2021 08644 (111)182861
(151) 03/12/2021
(732) ADYSIM SRL, STR.

PETRĂCHIOAIA NR. 36, JUD.
ILFOV, AFUMAŢI, 077010, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ADYSIM

(531) Clasificare Viena: 03.07.11; 05.03.11;
27.05.01

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

20. Sicrie, sicrie din răchită, sicrie din lemn,
sicrie și urne funerare, urne funerare, plăci
funerare din plastic, urne funerare din metale
prețioase.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, publicitate online,
publicitate și marketing, administrare de
afaceri, administrare a evidențelor comerciale,
managementul și administrarea afacerilor,
asistență în administrarea afacerilor, servicii
de administrare a afacerilor, administrarea
societăților comerciale (pentru terți), consultanță
profesională privind administrarea personalului,
servicii de publicitate și marketing online,
promovare, publicitate și marketing pentru pagini
web online, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terți prin rețele de

comunicații electronice, publicitate radiofonică,
publicitate prin bannere, organizarea de
publicitate, publicitate în reviste, servicii de
publicitate, publicitate și reclamă.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii
de repatriere a pacienților (transport),
transport terestru, transport aerian, transport
rutier, transport fluvial, transport maritim,
transport terestru de persoane, transport
feroviar de persoane, servicii de transport
rutier pentru persoane, servicii de transport
pentru persoanele rănite, organizarea
transportării, transportul pasagerilor, transport
de autovehicule, transport de pasageri, transport
de călători.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, servicii funerare, servicii
funerare conexe incinerării, servicii funerare
conexe incinerării pentru animale de companie,
servicii funerare pentru animale de companie,
organizarea de ceremonii funerare, servicii de
incinerare, servicii de incinerare pentru animale
de companie.

───────

(210) M 2021 08645 (111)183406
(151) 04/12/2021
(732) CRAMA DIN DEAL S.R.L., SAT

GURA VADULUI NR. 446, JUD.
PRAHOVA, COMUNA GURA
VADULUI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU NR. 48A, SC. B, AP.10,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, 500086,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CRAMA LUI MITICA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice cu exceptia berii, vinuri,
vinars, băuturi distilate.

───────
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(210) M 2021 08662 (111)183352
(151) 06/12/2021
(732) INVESTICA GENERAL SRL, STR.

9 MAI NR. 23, JUDETUL BACAU,
BACAU, BACĂU, ROMANIA

(540)

MONITORUL DE BACĂU

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

9. Suporturi magnetice de stocare a datelor,
discuri de vinil, compact-discuri, dvd-uri şi
alte suporturi de înregistrare digitale, publicaţii
electronice, descărcabile.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, materiale didactice şi
educative, caractere tipografice, forme de tipar,
reviste (publicaţii periodice), publicaţii periodice,
materiale tipărite, publicaţii tipărite, buletine
informative, ziare.
35. Publicitate, servicii de comerţ/vanzare cu
amănuntul de reviste si publicatii periodice,
publicarea de texte publicitare, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi.
38. Telecomunicaţii, servicii de agenţie de
presă.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, livrarea ziarelor / livrarea de ziare.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
publicarea online a cărţilor şi jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate.

───────

(210) M 2021 08706 (111)183451
(151) 07/12/2021
(732) SUNTECH SRL, CALEA

ARADULUI NR. 1, LOCALITATEA
NĂDLAC, JUDEȚ ARAD, ORAȘ
NĂDLAC, ARAD, ROMANIA

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

(540)

SUNTECH TEHNICĂ
PARASOLARĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 26.11.03

clase:
6. Jaluzele din metal, jaluzele metalice de
exterior, jaluzele exterioare din metal, jaluzele
lamelare din metal, jaluzele rulante din oțel,
jaluzele venețiene (de exterior), din metal, rulouri
metalice laminate la rece, rulouri opace din
metal (exterior), rulouri din metal pentru geamuri
glisante, rulouri (exterioare) din metal, rulouri
metalice pentru ferestre, copertine din metal care
conțin șipci fixe sau mobile, copertine (structuri
metalice), pergole din metal, uși metalice de
garaj, role metalice pentru uși de garaj, plase
metalice împotriva insectelor, pentru ferestre.
19. Jaluzele nemetalice, jaluzele termice
nemetalice (din șipci, pentru exterior), jaluzele
rulante pentru utilizare exterioară (nu din
metal sau textile), jaluzele orizontale lamelare
(interioare), care nu sunt din metal sau din
materiale textile, jaluzele orizontale venețiene
(de exterior), care nu sunt din metal
sau din materiale textile, rulouri exterioare
din plastic, rulouri antiefracție din materiale
nemetalice, copertine (structuri) din materiale
nemetalice, pergole nemetalice, plase de insecte

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

(591) Culori revendicate: portocaliu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(nemetalice) pentru ferestre, uși de garaj
nemetalice, uși confecționate din plastic pentru
clădiri, uși pliabile din pvc.
20. Obloane (jaluzele), jaluzele din lemn,
jaluzele de interior, jaluzele de bambus, jaluzele
termoizolante (de interior), jaluzele verticale
(de interior), jaluzele de interior (rolete),
jaluzele metalice venețiene (de interior), jaluzele
din lemn (de interior), jaluzele de interior
și accesorii pentru perdele și jaluzele de
interior, jaluzele lamelare de interior pentru
ferestre, jaluzele orizontale (de interior) pentru
ferestre, echipamente din plastic pentru jaluzele,
accesorii, nu din metal, pentru jaluzele, jaluzele
orizontale (de interior) pentru uși, clame
(nemetalice) pentru fixarea jaluzelelor plisate,
jaluzele din trestie, ratan sau bambus (sudare),
jaluzele de interior din metal pentru ferestre,
rolete pentru interior, pergole (mobilier).
22. Jaluzele exterioare din materiale textile,
copertine din materiale textile sau sintetice,
copertine din plastic, copertine din materiale
textile, copertine din materiale sintetice, corturi
(copertine) pentru rulote, folii din material
plastic (copertine), marchize, prelate, corturi și
acoperitoare neadaptate, acoperitoare de genul
prelatelor, prelate pentru piscine spa, neajustate,
copertine (prelate) din materiale textile sau
sintetice, prelate din plastic cu utilizări multiple,
prelate din materiale căptușite cu produse
plastice, prelate.
24. Jaluzele plisate.
35. Administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul in legatura cu jaluzele,
rulouri, rolete, copertine, pergole, usi pliabile,
plase anti-insecte, uși de garaj, uși pliabile din
pvc, servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la jaluzele, rulouri, rolete, copertine, pergole,
usi pliabile, plase anti-insecte, uși de garaj,
uși pliabile din pvc, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jaluzele, rulouri,
rolete, copertine, pergole, usi pliabile, plase anti-
insecte, uși de garaj, uși pliabile din pvc, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la jaluzele,
rulouri, rolete, copertine, pergole, usi pliabile,
plase anti-insecte, uși de garaj, uși pliabile
din pvc, furnizare de informații privind comerțul
exterior pentru jaluzele, rulouri, rolete, copertine,
pergole, usi pliabile, plase anti-insecte, uși de
garaj, uși pliabile din pvc, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic in
legatura cu jaluzele, rulouri, rolete, copertine,
pergole, usi pliabile, plase anti-insecte, uși de
garaj, uși pliabile din pvc, gestiunea afacerilor
de comerț cu amănuntul pentru terți, informații
despre vânzarea de jaluzele, rulouri, rolete,

copertine, pergole, usi pliabile, plase anti-
insecte, uși de garaj, uși pliabile din pvc, servicii
de publicitate pentru vânzarea de jaluzele,
rulouri, rolete, copertine, pergole, usi pliabile,
plase anti-insecte, uși de garaj, uși pliabile din
pvc, prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul
de jaluzele, rulouri, rolete, copertine, pergole,
usi pliabile, plase anti-insecte, uși de garaj, uși
pliabile din pvc, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata și cu amănuntul
de jaluzele, rulouri, rolete, copertine, pergole,
usi pliabile, plase anti-insecte, uși de garaj, uși
pliabile din pvc, servicii prestate online de un
magazin de vânzare cu amănuntul de jaluzele,
rulouri, rolete, copertine, pergole, usi pliabile,
plase anti-insecte, uși de garaj, uși pliabile din
pvc, publicitate și marketing pentru jaluzele,
rulouri, rolete, copertine, pergole, usi pliabile,
plase anti-insecte, uși de garaj, uși pliabile
din pvc, difuzare de materiale de reclamă,
de marketing și publicitare pentru jaluzele,
rulouri, rolete, copertine, pergole, usi pliabile,
plase anti-insecte, uși de garaj, uși pliabile
din pvc, servicii de cercetare cu privire la
publicitate și marketing pentru jaluzele, rulouri,
rolete, copertine, pergole, usi pliabile, plase anti-
insecte, uși de garaj, uși pliabile din pvc, servicii
de planificare pentru studii de marketing pentru
jaluzele, rulouri, rolete, copertine, pergole, usi
pliabile, plase anti-insecte, uși de garaj, uși
pliabile din pvc, investigații privind strategia
de marketing pentru jaluzele, rulouri, rolete,
copertine, pergole, usi pliabile, plase anti-
insecte, uși de garaj, uși pliabile din pvc.
37. Curățarea jaluzelelor, instalare de jaluzele,
rulouri, rolete, copertine, pergole, usi pliabile,
plase anti-insecte, uși de garaj, uși pliabile
din pvc, reparare de jaluzele, rulouri, rolete,
copertine, pergole, usi pliabile, plase anti-
insecte, usi de garaj, usi pliabile din pvc,
montare de jaluzele, rulouri, rolete, copertine,
pergole, usi pliabile, plase anti-insecte, usi de
garaj, usi pliabile din pvc, lustruirea, instalarea,
întreținerea și repararea geamurilor, ferestrelor și
jaluzelelor.

───────
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(210) M 2021 08781 (111)183475
(151) 09/12/2021
(732) EDERRA RESIDENCE SRL, STR.

TRIFOIULUI NR. 60-62, BL. CORP
C2, ETAJ 2, AP. 13, CAM. 1, SAT
DOBROESTI, JUDEȚ ILFOV,
COMUNA DOBROESTI, ILFOV,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CALARASILOR NR. 177, BL. 45, ET.
4, AP. 12, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

EDERRA RESIDENCE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13; 02.07.12; 07.01.08

clase:
35. Servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
analiză de marketing în domeniul imobiliar,
marketing imobiliar, publicitate pentru imobile
comerciale sau rezidențiale, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice, servicii
de publicitate, marketing și promovare, difuzarea
de anunțuri publicitare și anunțuri comerciale,
prezentare de bunuri si servicii, managementul și
administrarea afacerilor, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare.
36. Servicii imobiliare, servicii de gestiune
imobiliară pentru ansambluri de locuințe,
afaceri imobiliare, managementul proprietăților
imobiliare, administrare de proprietăți imobiliare,
asigurare de proprietăți imobiliare, achiziție de
proprietăți imobiliare (pentru terți), servicii de

investiții în proprietăți imobiliare, furnizare de
informații pe internet privind afacerile imobiliare,
furnizare de informații privind bunuri imobiliare
și terenuri, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, servicii de
listare de proprietăți imobiliare pentru închirierea
de case și închirierea de apartamente,
multiproprietăți în domeniul imobiliar, punere
la dispoziție de locuințe (afaceri imobiliare),
finantarea proiectelor de dezvoltare imobiliara.
37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
amenajare teritorială pentru construcții,
managementul proiectelor pe șantier privind
construcția clădirilor, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, consultanță
privind construcția de clădiri și de clădiri
rezidențiale, servicii de supraveghere a
construcțiilor de clădiri pentru proiecte imobiliare,
amenajare de terenuri (construcții), construirea
de zone rezidențiale, consultanță în domeniul
supervizării lucrărilor de construcții, supervizare
(conducere) de lucrări de construcții, servicii
de consiliere privind amenajarea clădirilor,
furnizare de informații în domeniul construcțiilor,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
reparații și renovări de clădiri, întreținere
și reparații de conținut al clădirii, închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții, demolări, curățenie și întreținere,
demolări de construcții.

───────

(210) M 2021 08798 (111)183326
(151) 09/12/2021
(732) JANOSI ATTILA, STR.

PARÂNGULUI, NR.16, AP.20,
JUDETUL MURES, TARGU
MURES, 540369, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

gramial

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

35. Furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii.

───────

(591) Culori revendicate: gri, alb, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 08805 (111)183478
(151) 09/12/2021
(732) JIUL S.A. CRAIOVA, STR CALEA

BUCURESTI, NR 1, JUDEȚ DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)

STAGERRY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
08.01.06; 08.07.03; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.07; 29.01.08

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

30. Hamburgeri (sandvișuri), hamburgeri fiind
gătiți și introduși în chifle, mâncăruri alcătuite în
principal din paste, mâncăruri preparate pe bază
de paste.

───────

(210) M 2021 08810 (111)183221
(151) 09/12/2021
(732) SC COMPACT GOLD SECURITY

SRL, BULEVARDUL IULIU MANIU,
NR.1, BLOC L1, ETAJ DEMISOL,
JUD. HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

COMPACT GOLD SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
24.01.05; 29.01.12

clase:
37. Servicii de instalare sisteme pază.
38. Servicii de dispecerat și monitorizare
sisteme de pază.
39. Transport securizat.
41. Furnizarea de cursuri de pregătire și formare
pentru personalul de pază.
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
personale și sociale oferite de către terți
destinate să satisfacă nevoile indivizilor

───────

(591) Culori revendicate: verde, vrem, bej,
portocaliu, galben, rosu, negru

(591) Culori revendicate: albastru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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(210) M 2021 08870 (111)183450
(151) 13/12/2021
(732) ASOCIAȚIA DRAG DE HAȚEG,

SAT DENSUŞ NR. 87A, JUDEŢ
HUNEDOARA, COMUNA DENSUȘ,
HUNEDOARA, ROMANIA

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

(540)

CASA VULCANILOR

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 01.15.07; 06.01.03

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

28. Jucării, jucării zornăitoare, păpuși (jucării),
jucării umplute, jucarii inteligente, jucării
vorbitoare, jucării electronice, jucării muzicale,
jucării antistres, jucării pentru copii, jucării pentru
bebeluși, jucării din lemn, jucării de baie, jucării
cu baterii, jucării cu telecomandă, jucării de
pluș, jucării din țesături, jucării de construit,
seturi de jucării, puzzle-uri (jucării), jucării de
exterior, zmeie ca jucării, jucării cu roți, jucării
mobile de agățat pentru pătuț (jucării), blocuri
de asamblare (jucării), jucării legate de magie,
jucării comercializate la set, jucării din pluș
inteligente, covorașe de joacă cu jucării pentru
copii mici (jucării), triciclete pentru copii mici
(jucării), pistoale cu aer comprimat (jucării),
mese multifuncționale pentru copii (jucării),

jucării pentru groapa cu nisip, jucării sub formă
de puzzle-uri, jucării, jocuri și articole de joacă,
articole de petrecere sub formă de jucării de
dimensiuni mici, jocuri, jocuri muzicale, jocuri
de societate, jocuri de petrecere, jocuri de
construcție, jocuri de manipulare, jocuri de table,
jocuri de masă, locuri de joacă, echipament de
locuri de joacă pentru copii, carusele pentru
parcuri de distracție, aparate pentru parcuri de
distracții și terenuri de joacă.
41. Educație, divertisment, coordonare de
expoziții în scopuri de divertisment, prestarea
de servicii de divertisment educativ pentru copii
în centre after-school, divertisment de tipul
parcurilor de atracții, servicii de divertisment
sub formă de spectacole în parcuri de
distracții, organizare de rezervări de bilete la
spectacole și alte evenimente de divertisment,
furnizare de servicii de vânzare de bilete
cu ridicare la fața locului, pentru evenimente
de divertisment, sportive și culturale, furnizare
de tiroliene pentru recreare, organizarea de
cursuri de instruire pentru turiști, organizarea
de cursuri de pregătire în industria turismului,
organizare și coordonare de cursuri educative
în domeniul industriei turismului (instruire),
servicii de parcuri de distracție, servicii ale
parcurilor tematice, servicii specifice parcurilor
de aventură, servicii specifice parcurilor de
distracții, furnizare de spații pentru parcuri
de distracții, servicii specifice parcurilor de
aventură pentru copii, servicii oferite de parcuri
naturale (în scopuri de recreere), servicii de
parcuri de distracție și tematice, târguri cu scop
educativ, cultural sau de divertisment, grădini
zoologice și muzee, servicii pentru parcuri
sportive, servicii educative în domeniul zoologiei,
servicii asigurate de grădinile zoologice, servicii
educaționale sub formă de programe muzicale
pentru copii, furnizare de atracții pentru vizitatori
în scopuri culturale, furnizare de atracții
pentru vizitatori în scopuri de divertisment,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale.
43. Servicii de case de vacanță, închiriere de
case de vacanță, furnizare de cazare temporară
în case de vacanță, servicii de restaurante
pentru turiști, furnizare de cazare temporară,
furnizare de informații pe internet despre
cazare, servicii de cazare temporara in interioriul
geoparcurilor, rezervare de spații de cazare în
cadrul campingurilor, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară.

───────

(591) Culori revendicate: maro (Pantone 
4625C), roşu (Pantone 2347 C), 
portocaliu(Pantone 172 C), galben 
(Pantone 137C)
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(210) M 2021 08871 (111)183327
(151) 13/12/2021
(732) YAMATO EXPRESS SRL,

ŞOSEAUA ANDRONACHE NR.
203, CORP C20, BIROU NR. 1/1Y,
ET. 1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

Yamato Express

(531) Clasificare Viena: 26.01.04; 27.05.01;
27.05.17; 18.04.02

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

29. Alge comestibile, alge (prelucrate), alge
marine, uscate, alge comestibile, conservate,
ghimbir murat, ghimbir conservat, icre preparate
pentru consum uman, icre de pește procesate,
pește prelucrat, semințe procesate, soia
conservată, soia (pregătită), lapte de soia, ulei
de soia, chipsuri de soia, ciuperci conservate,
ciuperci comestibile uscate, tofu, tofu dezghețat
(tofu nao), batoane din tofu, tofu în saramură,
gustări pe bază de tofu, bucăți de tofu uscate
prin înghețare (kohri-dofu), lapte de cocos,
tahini (pastă de semințe de susan), cremă de
brânză, alge congelate, pește congelat, pește
uscat, pește gătit, pește conservat, pârjoale din
pește, fructe de mare preparate, fructe de mare
congelate, produse din fructe de mare, pește,
fructe de mare și moluște, nu vii, boabe de soia
conservate, de uz alimentar, carne congelată.

30. Fidea, fidea uscată, ghimbir (mirodenii),
orez, amestecuri de condimente, sosuri
(condimente), sare, mirodenii, arome și
condimente, sos de soia, sos de susan, sosuri,
sos teriyaki, wasabi (hrean japonez) preparat,
praf de wasabi (hrean japonez), miso, pastă din
fasole de soia, făină, fidele de orez, pesmet,
paste uscate și proaspete, tăieței și găluște,
ciuperci, pasta din boabe de soia (condiment),
pastă de susan, aluat, alimente preparate din
aluat, deserturi.
35. Servicii de comerț en-gros și en-detail cu
produse pentru bucătăria japoneză și asiatică si
anume: alge comestibile, alge (prelucrate), alge
marine, uscate, alge comestibile, conservate,
ghimbir murat, ghimbir conservat, icre preparate
pentru consum uman, icre de pește procesate,
pește prelucrat, semințe procesate, soia
conservată, soia (pregătită), lapte de soia, ulei
de soia, chipsuri de soia, ciuperci conservate,
ciuperci comestibile uscate, tofu, tofu dezghețat
(tofu nao), batoane din tofu, tofu în saramură,
gustări pe bază de tofu, bucăți de tofu uscate
prin înghețare (kohri-dofu), lapte de cocos,
tahini (pastă de semințe de susan), cremă de
brânză, alge congelate, pește congelat, pește
uscat, pește gătit, pește conservat, pârjoale
din pește, fructe de mare preparate, fructe
de mare congelate, produse din fructe de
mare, pește, fructe de mare și moluște, nu
vii, boabe de soia conservate, de uz alimentar,
carne congelată, fidea, fidea uscată, ghimbir
(mirodenii), orez, amestecuri de condimente,
sosuri (condimente), sare, mirodenii, arome
și condimente, sos de soia, sos de susan,
sosuri, sos teriyaki, wasabi (hrean japonez)
preparat, praf de wasabi (hrean japonez),
miso, pastă din fasole de soia, făină, fidele
de orez, pesmet, paste uscate și proaspete,
tăieței și găluște, ciuperci, pasta din boabe
de soia (condiment), pastă de susan, aluat,
alimente preparate din aluat, deserturi, alge
proaspete, păstăi, păstăi de soia (edamame),
ghimbir crud, ghimbir neprelucrat, icre, hrean
japonez comestibil, proaspăt (wasabi), semințe
neprocesate, bețișoare din bambus, frunze de
bambus, fixator pentru bețișoare, obiecte de
decor pentru sushi, veselă de unică folosință,
fierbătoare de orez, plasă pentru orez, piatră de
ascuțit, cuțite de bucătărie, covoraș din bambus,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
comod din magazine, din cataloage cu livrare
prin corespondenţă sau media electronică, şi
anume de pe site-uri web, servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii în
scopuri publicitare şi de vânzare, servicii prestate
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online de un magazin de vânzare cu amănuntul,
publicitate online și promovare prin intermediul
unei rețele de computere și al unei retele de
telefonie mobilă, servicii de expunere comercială
de mărfuri, organizarea şi coordonarea de târguri
şi expoziţii în scopuri comerciale, organizare
de tranzacţii comerciale şi contracte comerciale,
gestiunea afacerilor comerciale, lucrări de birou,
prezentarea produselor în toate mediile de
comunicare, în scopul vânzării cu amănuntul și/
sau cu ridicată, servicii de marketing comercial,
gestionare și organizare de programe de
fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, administrarea
de programe de fidelitate cu reduceri sau
stimulente, servicii de agenţii de import și export,
administrarea magazinelor, servicii de informații
și consiliere comercială pentru consumatori în
legătură cu produsele mai sus amintite.

───────

(210) M 2021 08879 (111)183449
(151) 13/12/2021
(732) CONCELEX SRL, STR.

AEROPORTULUI, NR. 120-130,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

conceLex
(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.13;

26.11.05

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

37. Servicii de construcții civile, servicii de
construcții subterane, servicii de construcții
navale, servicii de construcții rutiere, servicii
de construcții civile, servicii de construcții
de cheiuri, reparații de construcții, servicii
de construcții, construcție de clădiri, edificare
construcții prefabricate, amenajare teritorială
pentru construcții, construcții și demolări
de clădiri, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de management în
construcții, furnizare de informații în domeniul
construcțiilor, lucrări de construcții de inginerie
civilă, montarea cu troliul de clădiri și construcții
(servicii de construcții), servicii consultative,
informative și de consultanță privind construcția
de lucrări publice, servicii de consiliere cu privire
la construcția de clădiri și de alte structuri.
40. Servicii de reproducere în 3D, imprimare 3D,
imprimare 3D de clădiri.
42. Proiectare de construcții, elaborare de
planuri (construcții), cercetare în domeniul
construcțiilor, dezvoltare de proiecte de
construcții, servicii de cercetare în domeniul
construcțiilor, întocmirea de rapoarte privind
studiile de proiecte tehnice pentru proiecte
de construcții, servicii de cercetare tehnică,
furnizare de informații tehnologice despre
inovații ecologice, cercetare privind securitatea,
cercetare tehnologică, cercetare privind
tehnologia, cercetare în domeniul designului,
cercetare în domeniul ingineriei, cercetare în
domeniul energiei, servicii de cercetare și
dezvoltare, cercetare în domeniul conservării
mediului, cercetare în domeniul planificării
urbane, furnizare de informații despre cercetarea
tehnologică, servicii de planificare arhitecturală
și urbană, cercetare în domeniul construcțiilor de
clădiri sau al urbanismului.

───────

(591) Culori revendicate: negru (Pantone
Black 6 C), albastru (Pantone 7452 C),
galben (Pantone 123 C)
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(210) M 2021 08920 (111)183321
(151) 14/12/2021
(732) SALOFARM LOGISTIC S.R.L.,

STR. ALEXEI TOLSTOI, NR. 67,
JUDETUL BACAU, MUNICIPIUL
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, DRUMUL
GĂZARULUI, NR. 43-45, PAVILIONUL
ADMINISTRATIV, CAMERA NR. 2,
ETAJ 1, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

SALOFARM LOGISTIC

verde (RGB 66 159 86)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comerț cu ridicata în legătură
cu produse destinate protecției ori îmbunătățirii
sănătății oamenilor, produse farmaceutice,
preparate farmaceutice, preparate medicale,
medicamente, vitamine, minerale, produse
farmaceutice preparate cu vitamine, produse
farmaceutice preparate cu minerale, suplimente
alimentare, ceaiuri medicinale și nemedicinale,
remedii naturale și farmaceutice, unguente și
loțiuni preparate de laboratoare farmaceutice,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, plasturi, materiale de pansat,
dezinfectanți, materiale sanitare, truse medicale,
mănuși medicale, măști medicale, alimente
pentru bebeluși și copii, produse alimentare
și non alimentare bio, produse alimentare și
non alimentare organice, produse alimentare

și non alimentare vegane, produse și articole
pentru femei, produse și articole pentru
mame și gravide, produse cosmetice, produse
dermatocosmetice, articole de toaletă, produse
pentru îngrijirea pielii, produse pentru îngrijirea
pielii înainte și după expunerea la soare, produse
pentru igiena personală, șampoane și săpunuri
medicinale și nemedicinale, scutece pentru
bebeluşi, scutece igienice pentru incontinență,
articole absorbante pentru igiena personală,
produse și articole nemedicinale și medicinale
pentru îngrijirea dinților, parfumuri, deodorante,
ochelari, rame de ochelari, lentile de contact,
produse pentru îngrijirea ochelarilor și a lentilelor
de contact, cântare, aparate şi instrumente
chirurgicale, aparate și instrumente medicale,
aparate și instrumente dentare, aparate și
echipamente pentru diagnosticarea bolilor,
aparate și echipamente pentru monitorizarea
bolilor, teste pentru depistarea sarcinilor, articole
ortopedice, bandaje pentru suport, bandaje
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice şi de asistenţă adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate pentru sugari și copii, dispozitive
şi articole pentru sugari și copii, mobilier
medical, îmbrăcăminte și încăltăminte destinată
personalului medical și personalului din farmacii,
articole pentru acoperirea capului și feței
destinate personalului medical, dispozitive şi
articole pentru activitatea sexuală, servicii
de agenții de import și export, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziţie, compilare
computerizată a listelor cu comenzi, servicii de
comandă (pentru terți), servicii de publicitate
pentru produse farmaceutice.
39. Transport de produse, transport de produse
destinate protecției ori îmbunătățirii sănătății
oamenilor, transport de produse farmaceutice,
preparate farmaceutice, preparate medicale,
medicamente, produse farmaceutice preparate
cu vitamine,
produse farmaceutice preparate cu minerale,
vitamine, minerale, suplimente alimentare,
ceaiuri medicinale și nemedicinale, remedii
naturale și farmaceutice, preparate sanitare
pentru scopuri medicale, substanţe şi alimente
dietetice adaptate pentru scopuri medicale,
plasturi, materiale de pansat, dezinfectanți,
materiale sanitare, truse medicale, mănuși
medicale, măști medicale, transport de alimente
pentru bebeluși și copii, de scutece pentru
bebeluşi, aparate pentru sugari și copii,
dispozitive şi articole pentru sugari și copii,
transport de produse alimentare si non
alimentare bio, organice si vegane, transport
de produse și articole pentru femei, de

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate: gri (RGB 68 81 86),
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produse și articole pentru mame și gravide,
transport de produse cosmetice, produse
dermatocosmetice, articole de toaletă, produse
pentru îngrijirea pielii, produse pentru îngrijirea
pielii înainte și după expunerea la soare, produse
pentru igiena personală, șampoane și săpunuri
medicinale și nemedicinale, produse și articole
nemedicinale și medicinale pentru îngrijirea
dinților, parfumuri, deodorante, transport de
scutece igienice pentru incontinență, transport
de articole absorbante pentru igiena personală,
transport de cântare, de aparate și instrumente
optice, aparate şi instrumente chirurgicale,
aparate și instrumente medicale, aparate și
instrumente dentare, aparate și echipamente
pentru diagnosticarea bolilor, aparate și
echipamente pentru monitorizarea bolilor, teste
pentru depistarea sarcinilor, articole ortopedice,
bandaje pentru suport, bandaje ortopedice,
materiale de sutură, dispozitive terapeutice
şi de asistenţă adaptate pentru persoanele
cu handicap, aparate de masaj, transport
de mobilier medical, de îmbrăcăminte și
încăltăminte destinată personalului medical și
din farmacii, de articole pentru acoperirea
capului și feței destinate personalului medical,
depozitare de produse, depozitare de produse
destinate protecției ori îmbunătățirii sănătății
oamenilor, depozitare de produse farmaceutice,
de preparate farmaceutice, de preparate
medicale, medicamente, produse farmaceutice
preparate cu vitamine, produse farmaceutice
preparate cu minerale, vitamine, minerale,
suplimente alimentare, ceaiuri medicinale și
nemedicinale, remedii naturale și farmaceutice,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, plasturi, materiale de pansat,
dezinfectanți, materiale sanitare, truse medicale,
mănuși medicale, măști medicale, depozitare
de alimente pentru bebeluși și copii, scutece
pentru bebeluşi, aparate pentru sugari și
copii, dispozitive şi articole pentru sugari și
copii, depozitare de produse alimentare și non
alimentare bio, organice și vegane, depozitare
de de produse și articole pentru femei, de
produse și articole pentru mame și gravide,
depozitare de produse cosmetice, produse
dermatocosmetice, articole de toaletă, produse
pentru îngrijirea pielii, produse pentru îngrijirea
pielii înainte și după expunerea la soare, produse
pentru igiena personală, șampoane și săpunuri
medicinale și nemedicinale, produse și articole
nemedicinale și medicinale pentru îngrijirea
dinților, parfumuri, deodorante, depozitare de
scutece igienice pentru incontinență, de articole
absorbante pentru igiena personală, depozitare

de cântare, depozitare de aparate și instrumente
optice, aparate şi instrumente chirurgicale,
aparate și instrumente medicale, aparate și
instrumente dentare, aparate și echipamente
pentru diagnosticarea bolilor, aparate și
echipamente pentru monitorizarea bolilor, teste
pentru depistarea sarcinilor, articole ortopedice,
bandaje pentru suport, bandaje ortopedice,
materiale de sutură, dispozitive terapeutice şi
de asistenţă adaptate pentru persoanele cu
handicap, aparate de masaj, depozitare de
mobilier medical, depozitare de îmbrăcăminte
și încăltăminte destinată personalului medical
și din farmacii, de articole pentru acoperirea
capului și feței destinate personalului medical,
furnizarea de informaţii despre depozitare,
operaţiuni de încărcare-descărcare, închirierea
de depozite, logistică de transport, închirieri de
vehicule pentru transport, ambalare de bunuri,
ambalare de produse, livrare de produse, livrare
de bunuri.

───────

(210) M 2021 08928 (111)183410
(151) 14/12/2021
(732) WEBSPIRE SRL, COMUNA

MĂNECIU, NR. 111, JUDETUL
PRAHOVA, SAT MĂNECIU-
UNGURENI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
DRUMUL GAZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

WEBSPIRE
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(531) Clasificare Viena: 29.01.03; 27.05.01;
27.05.17

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de relatii publice,
organizarea de evenimente în scop
publicitar, organizarea de campanii publicitare,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, servicii de agenţie de publicitate,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), servicii specializate privind
eficienţa afacerilor, furnizarea de informaţii
de afaceri prin intermediul unui site web,
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, proiectarea de
materiale publicitare, servicii de comunicaţii
corporative, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, scrierea de texte
publicitare, publicarea de texte publicitare,
dezvoltarea de concepte publicitare, marketing.
41. Organizare de evenimente sportive,
organizare de evenimente în scop de
divertisment, organizare de evenimente în
scopuri educative.
42. Proiectare de semne distinctive (logo) pentru
identitatea corporativă, design de site-uri web,
proiectare și design grafic pentru crearea site-
urilor web, design, creare, găzduire și întreținere
de site-uri web pentru terți, dezvoltare de
software.

───────

BAHNHOFSTRASSE, NR 43,
ZURICH, 8001, ELVEȚIA

(540)

SKY REAL ESTATE
- SUSTAINABLE
LUXURY LIVING

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.02; 26.11.07; 26.11.08

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

37. Servicii de construcții, servicii de construcții
civile, construcții de clădiri rezidențiale,
construcții de clădiri comerciale, construcții de
clădiri rezidențiale și comerciale, construcții de
locuințe pe bază de comandă, construcție de
case, construcție de clădiri, construcție de clădiri
de apartamente, construcție de clădiri pe bază
de comandă, construcție de complexuri cu
piscine de înot, construcții și reparații de clădiri,
construire de locuințe private, construire de
parcări supraetajate pentru mașini, construirea
de centre comerciale, consultanță privind
construcția de clădiri și de clădiri rezidențiale,
consultanță în domeniul construcțiilor civile
(construcții), decorare de clădiri, servicii de
construcții referitoare la clădiri pentru locuințe,
servicii de construcții civile, servicii de construcții
de clădiri, servicii de construcții, construcții
și demolări de clădiri, construcții de case pe
bază de comandă, servicii de management
în construcții, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții).
42. Ingineria constructiilor civile, estimarea
devizelor în construcții, dezvoltare de proiecte de
construcții.

───────

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

(210) M 2021 08938 (111)183359
(151) 15/12/2021
(732) HENRI MAILLARDET AG, STR.
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(210) M 2021 08940 (111)183477
(151) 15/12/2021
(732) COPANEX SRL, STR. HATMAN

BERESCU NR.12, BL.12, SC.B,
AP.1, JUDEȚ BACĂU, MUN.
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

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

(540)

Ograda Moldovană

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 26.11.01

clase:
29. Carne, carne procesată, carne afumată,
carne tocată, carne congelată, carne uscată,
carne preparată, carne feliată, carne ambalată,
carne friptă, carne sărată, înlocuitori de carne,
conserve de carne, carne de pasăre, carne de
porc, carne de curcan, extracte din carne, carne
de pui deshidrată, produse din carne preparate,
seitan (înlocuitor de carne), înlocuitor de carne
de pasăre, înlocuitor de carne pe bază de
legume, bucăți din carne de pui, pateuri pe bază
de carne, gustări pe bază de carne.
35. Conducerea și administrarea afacerilor,
furnizarea de informații și consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori),
publicitate online, promoții, informații comerciale,
servicii de agenție de import-export, servicii
de comerț cu ridicata și cu amănuntul pentru
carne, permițând clienților să le vadă și să le
achiziționeze cât mai comod prin magazinele

en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare, prin corespondență sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul site-urilor
web.
39. Transport, ambalare, depozitare și livrare a
mărfurilor și a produselor, transport frigorific de
mărfuri congelate.

───────

(210) M 2021 08941 (111)183476
(151) 15/12/2021
(732) COPANEX SRL, STR. HATMAN

BERESCU NR.12, BL.12, SC.B,
AP.1, JUDEȚ BACĂU, MUN.
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

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

(540)

grădina moldovană

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
05.03.14

clase:
29. Alimente congelate, legume congelate,
legume procesate, legume conservate, legume
în saramură, legume fermentate, legume în
conservă, legume pre-tăiate, mâncăruri cu
legume, congelate rapid, mâncăruri gătite și
congelate constând în principal din legume.
35. Conducerea și administrarea afacerilor,
furnizarea de informații și consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori),
publicitate online, promoții, furnizarea de

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

(591) Culori revendicate: verde, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
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informații comerciale, servicii de agenție de
import-export, servicii de comerț cu ridicata
și cu amănuntul pentru alimente congelate și
conservate, permițând clienților să le vadă și să
le achiziționeze cât mai comod prin magazinele
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare, prin corespondență sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul site-urilor
web.
39. Transport, ambalare, depozitare și livrare a
mărfurilor și a produselor, transport frigorific de
mărfuri congelate.

───────

(210) M 2021 09046 (111)183314
(151) 20/12/2021
(732) NICOLAE OIESDEAN, STR.

DOAMNA STANCA NR. 89, AP. 17,
JUD. SIBIU, ȘELIMBĂR, SIBIU,
ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU S.R.L., STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A, AP.
1, JUD. ILFOV, SNAGOV, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ANDDORO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.17; 26.11.01; 26.11.06; 26.11.08;
26.11.12

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

9. Televizoare, receptoare de satelit, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, antene de recepție pentru emisia
prin satelit, radiouri, alarme și echipamente
de avertizare, sisteme de supraveghere video,
aparate pentru supraveghere de securitate,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, dispozitive
de măsurare, detectare, monitorizare și control,
dispozitive pentru navigare, ghidare, urmărire,

───────

(210) M 2021 09072 (111)183448
(151) 20/12/2021
(732) BELLES MARKS LTD,

ARTEMIDOS 3-5, ARTEMIDOS
TOWER, ET.1, FLAT/OFFICE 101,
6020, LARNACA, CIPRU

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA SRL, STR.
ROMANCIERILOR NR. 5, BL. C14,
SC. B, ET.1, AP. 41, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BRÂNCOVEANU CENTURIES
OLD ROMANIAN CRAFT

X.X.O VINARS ENNOBLED
THROUGH FIRE AND

ENRICHED WITH TIME

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
24.09.02; 24.01.08; 03.01.02; 26.11.12;
05.13.04; 23.01.01

direcționare și creare hărți, antene, rutere
de rețea, rutere pentru rețea de arie largă
(WAN), rutere pentru direcționarea semnalelor
audio, video și digitale, amplificatoare de
semnal, amplificatoare de semnal fără fir,
distribuitoare pentru amplificarea semnalelor
(hub-uri) în rețelele informatice, telefoane,
telefoane inteligente, telefoane cu internet,
conectoare pentru telefoane, smartphone-uri
cu ecran extensibil, laptopuri, tablete, tablete
digitale.
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(591) Culori revendicate:galben, maro,
vişiniu, portocaliu

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 09101 (111)183328
(151) 21/12/2021
(732) ALDA CLEAN SERVICE SRL,

STR. RĂMĂSAGULUI NR. 1,
PARTER, CAMERA 1, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Superbebe shop

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
02.05.06; 26.01.01

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte și
părți ale acesteia, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, articole pentru acoperirea
capului, articole de îmbrăcăminte pentru copii,
articole de îmbrăcăminte de exterior pentru
bebeluși, articole de purtat pe cap pentru copii,
bavete, cu excepția celor din hârtie, bavete
pentru copii (nu din hârtie), bentițe pentru

cap, bluzițe pentru bebeluși, bonete, body-
uri (articole de îmbrăcăminte), botoșei, chiloței
pentru bebeluși, ciorapi, costume de baie pentru
copii, costume de bebeluși, halate pentru botez,
îmbrăcăminte pentru nou născuți, îmbrăcăminte
tip body pentru sugari și copii mici, încălțăminte
pentru copii, mitene, pantaloni pentru copii
(îmbrăcăminte), rochii pentru sugari și copii mici,
sandale pentru bebeluși, încălțăminte pentru
bebeluși, lenjerie de corp pentru bebeluși, pantofi
pentru bebeluși, îmbrăcăminte pentru copii.
28. Jucării, jocuri și articole de joacă, jucării cu
activități multiple pentru bebeluși, jucării pentru
copii mici, jucării, jucării pentru apă, jucării de
baie, jucarii pentru sugari, jucării adaptate pentru
activități educative, ciorapi pentru cadourile de
Crăciun (jucării).
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,
servicii de comerț cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la jucării,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, regruparea în avantajul terților
a articolelor de îmbrăcăminte, articolelor
de încălțăminte, îmbrăcămintii, părților de
îmbrăcăminte, încălțăminte și articolelor pentru
acoperirea capului, articolelor pentru acoperirea
capului, articolelor de îmbrăcăminte pentru copii,
articolelor de îmbrăcăminte de exterior pentru
bebeluși, articolelor de purtat pe cap pentru copii,
bavetelor, cu excepția celor din hârtie, bavetelor
pentru copii (nu din hârtie), bentițelor pentru cap,
bluzițelor pentru bebeluși, bonetelor, body-urilor
(articole de îmbrăcăminte), botoșeilor, chiloțeilor
pentru bebeluși, ciorapilor, costumelor de baie
pentru copii, costumelor de bebeluși, halatelor
pentru botez, îmbrăcămintei pentru nou născuți,
îmbrăcămintei tip body pentru sugari și copii mici,
încălțămintei pentru copii, mitenelor, pantalonilor
pentru copii (îmbrăcăminte), rochiilor pentru
sugari și copii mici, sandalelor pentru bebeluși,
încălțămintei pentru bebeluși, lenjeriei de corp
pentru bebeluși, pantofilor pentru bebeluși,
îmbrăcămintei pentru copii, jucăriilor, jocurilor
și articolelor de joacă, jucăriilor cu activități
multiple pentru bebeluși, jucăriilor pentru copii
mici, jucăriilor, jucăriilor pentru apă, jucăriilor

(591) Culori revendicate: roz, albastru, 
galben,roșu, bej, grena
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de baie, jucariilor pentru sugari, jucăriilor
adaptate pentru activități educative, ciorapilor
pentru cadourile de crăciun, suzetelor pentru
bebeluși, suzetelor și tetinelor pentru bebeluși,
aparatelor, dispozitivelor și articolelor pentru
alăptarea bebelușilor, dispozitivelor de transport
cu roți, pentru bebeluși, hamurilor de siguranță
pentru vehicule, pentru scaune auto tip scoică
pentru bebeluși, cărucioarelor pentru copii,
albumelor pentru bebeluși, cărților pentru copii,
portbebeurilor (marsupii tip fașă sau hamuri),
umbrelelor, cutiilor pentru trusouri de nou-
născuți (din lemn sau plastic), ramelor, scaunelor
pentru bebeluși, pernelor pentru sprijinirea
capului bebelușilor, prosoapelor, lenjeriei de
pat și păturilor, accesoriilor pentru prins părul
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondență,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-
urilor web și prin intermediul emisiunilor de
teleshopping.

───────

(210) M 2021 09130 (111)183323
(151) 22/12/2021
(732) PAUL-CRISTIAN GORNIC, STR.

DACILOR, NR. 18, ET. 2, AP.4,
JUDETUL ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

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

(540)

Al Fresco

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
26.11.01

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

29. Legume congelate, ouă congelate, fructe
congelate, produse congelate pe bază de
pește, mâncăruri cu legume, congelate rapid,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri congelate constând în principal
din carne, aperitive congelate constând în
principal din carne de pui, aperitive congelate
constând în principal din fructe de mare,
mâncăruri congelate constând în principal
din carne de pasăre, mâncăruri congelate
care conțin în principal carne de pui, carne
congelată, produse din carne congelată, carne
de pasăre congelată, carne de pui congelată,
aripioare de pui, cașcaval, cașcaval afumat,
alimente refrigerate din pește, bucati de carne
refrigerate, alimente refrigerate constând în
principal din pește, crochete alimentare, produse
alimentare din pește, supă semipreparată, cartofi
pai congelați, cartofi pai, cartofi, conservați,
cartofi feliați congelați, spanac, congelat, pește
congelat, lapte, lapte covăsit, lapte aromat, lapte
fermentat, lapte deshidratat, lapte ecologic, lapte
condensat, lapte bătut, lapte praf, lapte de vacă,
lapte de oaie, lapte de capră, gustări pe bază
de lapte, deserturi pe bază de lapte, budinci
pe bază de lapte, iaurt preparat din lapte de
capră, băuturi aromate pe bază de lapte, iaurt,
iaurturi cremoase, iaurt de băut, iaurturi de
băut, băuturi facute din iaurt, produse lactate,
smântână (produse lactate), băuturi pe bază de
produse lactate, deserturi preparate din produse
lactate.
30. Friganele congelate, paste congelate,
produse de patiserie congelate, foi de patiserie
congelate, plăcinte cu iaurt congelate, blaturi de
pizza congelate, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, mâncăruri congelate constând
în principal din paste, mâncăruri congelate
constând în principal din orez, produse de
patiserie congelate cu umplutură de legume,
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, sosuri conservate, produse
alimentare fabricate din orez, pizza refrigerată,
alimente sărate preparate din făină de cartofi,
snack-uri preparate din făină de cartofi, produse
pentru gustări preparate din făină de cartofi, orez
congelat preparat, lapte congelat (înghețată),
produse de cofetărie congelate pe bază de
lactate, produse de cofetărie pe bază de produse
lactate.
35. Gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la
fructe, servicii de vânzare cu amănuntul în

(591) Culori revendicate: albastru, alb
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domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu iaurturi
înghețate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse alimentare, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul.

───────

(210) M 2021 09169 (111)183421
(151) 23/12/2021
(732) AVAYA SRL, STR HERMAN

OBERTH, JUDEȚ MUREȘ,
SIGHIȘOARA, 545400, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

4Me4Y
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
aparate electrocasnice.

───────

(210) M 2021 09181 (111)183324
(151) 23/12/2021
(732) BUILDING DEVELOPERS, STR.

HOREA NR.15C, JUD. TIMIȘ,
DUMBRAVITA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

La Barosana saorma
buna cu de toate

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
25.01.15; 26.01.03; 29.01.14

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

29. Carne și produse din carne, carne tocată,
carne preparată, carne prăjită, carne friptă, carne
proaspătă, carne de vită, carne de vită preparată,
produse din carne preparate, carne de curcan
gătită, carne prajita de pui, carne de pasăre
gătită, mâncăruri preparate din carne (în care
predomină carnea), bucăți de carne de pui,
gustări pe bază de carne, mâncăruri preparate
pe bază de carne, feluri de mâncare preparate
din carne, mâncăruri preparate obținute din
carne de pui (care conțin în principal carne de
pui), mâncăruri preparate constând în principal
din carne, bucăți de carne de pui utilizate
ca umplutură pentru sandvișuri, carne de vită
tăiată și condimentată, friptă la grătar (bulgogi),
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, mâncăruri preparate
care conțin în principal carne de rață, mâncăruri
preparate care conțin în principal carne de
curcan.

(591) Culori revendicate: galben, negru,
verde, rosu, crem
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30. Sandvișuri, sandvișuri cu carne, sandviș
din brânză topită, sandvișuri care conțin salată,
sandvișuri încălzite la grill, lipii pentru sandvișuri
(pâine), sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri
care conțin carne de vită tocată, sanvisuri
continand carne de pui, sos pentru carne
pregătită la grătar.
43. Servicii oferite de fast-fooduri, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast food la
pachet, servicii tip restaurante fast-food cu
autoservire, servicii de catering mobil, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
servicii oferite de restaurante specializate în
preparate la grătar, asigurarea de hrană și
băuturi, servicii oferite de catering, consultații
privind rețetele de gătit, furnizare de alimente
și băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente
și băuturi în bistrouri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
informații cu privire la prepararea alimentelor
și băuturilor, servicii oferite de localuri tip
snack-bar, prepararea alimentelor, prepararea
mâncării, preparare de mâncăruri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii ale bistrourilor,
servicii de bucătărie mobilă, servicii de mâncare
la pachet, servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servire de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2021 09184 (111)183414
(151) 29/12/2021
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZIUNE, CALEA
DOROBANTILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

REȚEAUA DE IDOLI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Producţie de publicitate televizată şi
radiofonică, producţie şi distribuţie de reclame
la radio şi Ia televiziune, promovare (publicitate)
de concerte, publicare de materiale publicitare
online, stabilirea de abonamente la un canal de
televiziune pentru terți, administrare a afacerilor
pentru artişti din domeniul divertismentului,

administrare de programe de schimburi culturale
şi educative, publicitate online, servicii de
agenţii de publicitate, analiză comercială, servicii
de informare şi cercetare de piaţă, analiza
reacţiei la publicitate şi cercetare de piaţă,
analiza sensibilizării publicului cu privire la
publicitate, calcularea cotei de audienţă pentru
emisiuni de radio şi televiziune, cercetare
de piaţă pentru publicitate, colectarea de
informaţii privind publicitatea, compilare de
anun Juri publicitare pentru a fi utilizate
ca pagini web pe internet, compilare de
statistici privind publicitatea, consultanţă în
afaceri privind publicitatea, consultanţă în
publicitate şi marketing, consultanţă pentru
afaceri privind publicitatea, consultanţă privind
managementul afacerilor, inclusiv prin internet,
consultanţă privind publicitatea, consultanţă
privind publicitatea comercială, consultanţă
privind publicitatea In presă, consultanţă
referitoare la servicii de publicitate şi promovare,
dezvoltare de concepţii de publicitate, difuzare
de anunţuri publicitare prin reţele de comunicaţii
online, difuzare de anunţuri publicitare prin
internet, difuzare de materiale publicitare pentru
terţi, printr-o reţea de comunicaţii on-line pe
internet, difuzare de materiale publicitare online,
difuzarea de date privind publicitatea, difuzarea
publicităţii pe internet pentru terţi, efectuarea de
studii interne privind comunicările comerciale,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau de publicitate, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcţie de căutare, furnizare de
informaţii comerciale din baze de date online,
furnizare de informaţii comerciale pe internet,
prin reţea prin cablu sau prin alte mijloace
de transfer de date, furnizare de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, pe internet,
furnizare de informaţii despre produse de larg
consum prin internet, furnizare de informaţii
comerciale prin internet privind vânzarea de
automobile, furnizare de informaţii comerciale
privind publicitatea, furnizare de servicii de
informare şi consiliere în domeniul comerţului
electronic, furnizare şi închiriere de spaţiu
publicitar pe internet, furnizare şi închiriere
de spat iu, timpi şi mijloace de publicitate,
furnizarea de servicii de administrare a cursurilor
academice referitoare la înregistrarea cursurilor
online, furnizarea de servicii online de comparare
de preţuri, furnizarea unei pieţe online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
furnizarea unui catalog online cu informaţii
comerciale pe internet, furnizarea unui ghid
de publicitate de căutare online cu bunurile şi
serviciile prestate de terţi onlme pe internet,
închiriere de spaţiu publicitar pe internet:
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închiriere de spaţiu publicitar online, închirieri
de spațiu publicitar pe internet, furnizare de
informaţii comerciale cu privire la produse
de consum în legătură cu alimente sau
băuturi, furnizare de informaţii comerciale cu
privire la produse de consum în legătură cu
calculatoarele portabile furnizare de informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori,
în alegerea produselor şi serviciilor, furnizare
de informaţii şi consultanţă cu privire la
comerţul exterior, intermediere de contracte de
publicitate pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate şi promovare pentru
alte persoane, întocmirea de texte de publicitate
comercială, licitaţii prin telefon şi prin televiziune,
managementul de afaceri al locurilor amenajate
pentru divertisment, servicii de marketing pe
internet, negociere de contracte de publicitate
pentru terți, organizare de abonamente la
mijloace de informare pentru terți, organizare
de abonamente la un canal de televiziune
pentru terți, organizare de tranzacţii comerciale
pentru alte persoane prin intermediul shop-
urilor online, organizare şi coordonare de
licitaţii pe internet, organizarea de publicitate,
pregătire de liste de adrese poştale pentru
servicii de publicitate directă prin poştă (cu
excepţia comercializării), pregătire şi realizare
de planuri şi concepte media şi de publicitate,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, prezentare de firme pe internet şi
în alte medii de comunicare, prezentare de
firme şi produse şi servicii ale acestora pe
internet, promovare de produse şi servicii ale
terţilor prin intermediul anunţurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse
şi servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaţionale, promovare online de
reţele informatizate şi pagini web, promovare
(publicitate) de călătorii, promovare, publicitate şi
marketing pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea desenelor altor
persoane prin furnizarea de portofolii online pe
un site web, promovarea muzicii altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site web,
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea produselor şi serviciilor altor
persoane prin internet, publicitate la produsele
şi serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcţie de căutare,
publicitate pentru terţi pe internet, publicitate prin
intermediul mediilor electronice şi îndeosebi prin
internet, publicitate prin transmisia de publicitate
online pentru terţi prin reţele de comunicaţii
electronice, publicitate radio şi de televiziune,
publicitate cu răspuns direct, publicitate de

tip pay-per-click (ppc), publicitate directă prin
poştă, publicitate directă prin poştă pentru
atragerea de noi clienţi şi menţinerea bazei de
clienţi existente, publicitate în cinematografe,
publicitate în domeniul turismului şi călătoriilor,
publicitate în presa de interes general şi în presa
de specialitate, publicitate în reviste, publicitate
în reviste, broşuri şi ziare, publicitate în sectorul
transport şi livrare, publicitate în vederea
recrutării personalului, publicitate on-line într-
o reţea informatizată, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
pe peliculă cinematografică, publicitate pe taxi,
publicitate pentru bunurile şi serviciile altor
comercianţi, care dau posibilitatea clienţilor să
vizualizeze şi să compare în mod convenabil
bunurile oferite de respectivii comercianţi,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidenţiale,
publicitate pentru pelicule cinematografice,
publicitate pentru produsele altor comercianţi,
care dau posibilitatea clienţilor să vadă
şi să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianţi, publicitate pentru
recrutare de personal, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, publicitate prin bannere,
publicitate prin corespondenţă, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de
afişare, publicitate prin intermediul reţelelor
de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
promoţională desfăşurată prin telefon, publicitate
radiofonică, servicii de comerţ cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile,
servicii de consultanţă în domeniul marketingului
pe internet, servicii de consultanţă în
legătură cu reclame, publicitate şi marketing,
servicii de consultan ţă în managementul
afacerilor, prin intermediul internetului, servicii
de consultanţă privind comerţul internaţional,
servicii de consultanţă privind publicitatea,
servicii de consultanţă privind publicitatea pentru
beneficiarii de francîze, servicii de consultanţă şi
informare cu privire la contabilitate, servicii de
corelare a reţelelor de publicitate online pentru
conectarea persoanelor din publicitate la site-
uri web, servicii de creare de mărci (publicitate
şi promovare), servicii de editare de publicitate,
servicii de furnizare de informaţii online prin
intermediul unui registru comercial, servicii de
gestionare a forţei de muncă pentru tehnicieni
de filme şi televiziune, servicii de informaţii
comerciale, prin internet, servicii de informaţii
privind publicitatea, servicii de intermediere
referitoare la publicitate, servicii de management
de personal angajat în publicitate, servicii
de planificare pentru publicitate, servicii de
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promovare şi publicitate, servicii de publicitate
furnizate prin internet, servicii de publicitate
oferite de o agenţie specializată în publicitate
prin radio şi televiziune, servicii de publicitate
prin intermediul textelor afişate pe ecrane de
televiziune, servicii de publicitate şi marketing
online, servicii de reclamă şi publicitate, servicii
de rezervare a forţei de muncă pentru tehnicieni
de filme şi televiziune, servicii de informare
privind afacerile, servicii de informare privind
prelucrarea de date, servicii de informare şi
consiliere în materie de tarife, servicii de
publicitate, servicii de publicitate de exterior,
servicii de publicitate digitală, servicii de
publicitate directă prin poştă furnizate de
întreprinderi specializate, servicii de publicitate
exterioară, servicii de publicitate furnizate de o
agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
servicii de publicitate furnizate pe internet,
servicii de publicitate furnizate prin intermediul
unei baze de date, servicii de publicitate în
presă, servicii de publicitate pentru produse
cosmetice, servicii de publicitate pentru produse
de parfumerie, servicii de publicitate pentru
produse farmaceutice, servicii de publicitate
pentru promovarea comerţului electronic, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecţiunile medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele şi
iniţiativele de mediu, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenţei sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate prin afişarea de reclame pe
baloane, servicii de publicitate şi de promovare,
servicii de publicitate şi de promovare de
vânzări, servicii de publicitate şi marketing,
servicii de publicitate şi promovare, precum
şi servicii de consultanţă aferente, servicii de
publicitate şi reclamă, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate,
promovare şi relaţii publice, servicii promoţionale
de publicitate, servicii online de prelucrare de
date, servicii de vânzare cu amănuntul de
carduri preplătite ale terţilor pentru cumpărarea
de servicii de divertisment.
38. Difuzare de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune prin cablu,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
retransmise prin intermediul sateliţilor spaţiali,
difuzare de programe de televiziune transmise

prin legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe radio şi de televiziune,
difuzare de programe video şi audio prin internet,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzarea
la radio şi televiziune, difuzare de programe
de radio şi televiziune interactive, difuzare de
programe de radio şi televiziune, inclusiv prin
reţele de cablu, transmitere de programe de
televiziune, transmitere de programe radio şi
de televiziune, transmitere digitală de date
pe internet, distribuire de date sau imagini
audiovizuale printr-o reţea informatică globală
sau prin internet, difuzare de filme prin
televiziune, difuzare de material audio şi video
pe internet, transmisie tv prin internet, acces
la conţinut, pagini de internet şi portaluri,
asigurarea accesului ia baze de date pe internet,
asigurarea accesului la telecomunicaţii şi a
legăturilor la bazele de date computerizate şi la
internet, asigurarea accesului la internet protocol
tv, asistenţă în furnizarea de programe de
televiziune prin cablu, oferită terţilor, comunicare
de informaţii prin televiziune, comunicare
electronică prin spaţii de chat, linii de chat şi
forumuri pe internet, comunicare prin bloguri
online, comunicarea cu terminale de computere
şi acces internet, comunicaţii prin televiziune
pentru reuniuni, comunicaţii printr-o reţ ea de
calculator globală sau internet, exploatare de
reţele de televiziune prin cablu, exploatarea
emiţătoarelor de televiziune pământ-satelit,
exploatarea sistemelor de televiziune prin cablu,
furnizare de acces la conţinut, site-uri şi portaluri
de internet, furnizare de acces la site-uri pe
internet sau orice altă reţea de comunicaţii,
furnizare de acces la telecomunicaţii şi de linkuri
la baze de date computerizate şi ia internet,
furnizare de alerte de notificare prin e-mail,
prin intermediul internetului, furnizare de camere
de chat online pentru reţelele sociale, furnizare
de camere de chat online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
furnizare de conexiuni de telecomunicaţii la
internet sau la baze de date, furnizare de
echipamente pentru televiziune pentru transmisii
din locaţii exterioare, furnizare de forumuri
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizare de informaţii
cu privire Ia radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, furnizare de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la
servere online pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare, furnizare de
servicii de acces la internet, furnizare de
servicii de buletine informative electronice şi
camere de chat online, furnizare de servicii
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de comunicaţii online, furnizare de spat ii
de chat online şi de buletine informative
electronice pentru transmisia de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizarea accesului
de telecomunicaţii la conţinut audio furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la conţinut video şi audio furnizat printr-un
serviciu online de video la cerere, furnizarea de
acces fa distanţă securizat pentru utilizatori, prin
internet, la reţele de calculator private, furnizarea
de buletine informative electronice online pentru
transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, furnizarea de chatroom pe internet,
furnizarea de conexiuni de telecomunicaţii la
internet, furnizarea de forumuri online, furnizarea
de forumuri online pentru comunicare în
domeniul jocurilor electronice, furnizarea de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la un
avizier interactiv online, informaţii cu privire la
radiodifuziunea prin cablu a programelor de
televiziune, leasing (închirierea) de echipamente
de televiziune prin cablu, fără posibilitatea
de achiziție prin rate sau prin închiriere,
prestare de servicii de comunicaţii de voce pe
internet, radiodifuziune de conţinut audiovizual
şi multimedia pe internet, radiodifuziune de
filme cinematografice pe internet, radiodifuziune
de programe de televiziune pe internet,
radiodifuziune de programe de televiziune
folosind servicii video la cerere şi de televiziune
cu plată, radiodifuziune de programe de
televiziune şi radio prin reţele de cablu
sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune şi
transmitere de programe de televiziune cu
plată, radiodifuziune şi transmitere de programe
de televiziune prin cablu, recepţionarea de
programe de televiziune pentru transmisia
mai departe către abonaţi, redirecţ ionare de
mesaje de toate tipurile la adrese de internet
(mesagerie web), schimb electronic de mesaje
prin linii de chat, spaţii de chat şi forumuri
pe internet, servicii de comunicare online,
servicii de comunicaţii prestate pe internet,
servicii de difuzare audio şi video prestate pe
internet, servicii de difuzare prin satelit privind
divertismentul, servicii de difuzare referitoare
la televiziunea prin protocol de internet (îtpv),
servicii de furnizare a accesului la internet,
servicii de furnizare de internet, servicii de
informaţii online privind telecomunicaţiile, servicii
de radiodifuziune prin internet, servicii de
telecomunicaţii furnizate pe internet, intranet
şi extranet, servicii de telecomunicaţii prestate
pe platforme şi portaluri pe internet şi pe
alte suporturi media, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,

servicii de transmisie electrică de date prin
intermediul unei reţele globale de procesare
de date la distanţă, inclusiv prin internet,
servicii de informare privind radiodifuziunea,
servicii de informare privind reţelele electronice
de comunicare, servicii de informare privind
telecomunicaţiile, servicii de informare şi
consiliere privind serviciile de telecomunicaţii,
servicii de informare, consultanţă şi consiliere
privind telecomunicaţiile, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile, servicii
media mobile de tipul transmisiei electronice
de conţinut media de divertisment, servicii
poştale care utilizează internetul şi alte reţele
de comunicaţii, servicii prestate de furnizori
de servicii de internet, servicii prestate de un
furnizor de servicii de internet (isp), servicii
online, şi anume expediere (transmitere) de
mesaje, teledifuziune simultană prin reţele
globale de comunicare, internet şi reţele fără
fir, televiziune prin cablu, transfer de date fără
fir prin internet, transfer de informaţii şi date
prin reţele de calculatoare şi internet, transfer
de informaţii şi de date prin servicii online şi
pe internet, transfer şi răspândire de informaţii
şi date prin reţele de calculatoare şi internet,
transfer internaţional de date, transmisia
de felicită ri electronice online, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe internet, transmisie de
date computerizate prin televiziune, transmisie
de date prin satelit pe baza unei reţele
globale online de calculatoare, transmisie de
informaţii prin reţele naţionale şi internaţionale,
transmisie de informaţii online, transmisie
de programe de radio şi televiziune prin
satelit, transmisie de software de divertisment
interactiv, transmisie electronică de programe
de calculator prin internet, transmisie şi difuzare
fără fir de programe de televiziune, transmisie
internaţională de date, transmisii audio, video
şi multimedia prin internet şi alte reţele de
comunicaţii, transmisiuni în direct accesibile
prin intermediul paginilor de internet (cameră
web), transmitere de conţinuturi multimedia pe
internet, transmitere de date audio pe internet,
transmitere de date pe internet, transmitere
de date sau imagini audiovizuale printr-o reţea
globală de calculatoare sau internet, transmitere
de date video pe internet, transmitere de
ghiduri de programe de televiziune interactive,
transmitere de mesaje, date şi conținut prin
internet şi alte reţele de comunicaţii, transmitere
pe internet de conţinut creat de utilizatori,
transmitere pe internet de materiale video,
filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
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conţinut creat de utilizatori, conţinut audio şi
de informaţii, transmitere şi distribuţie de date
sau imagini audiovizuale printr-o reţea globală
de calculatoare sau prin internet, transmiterea
de programe de televiziune prin sateliţi spaţiali,
transmiterea documentelor online printr-o reţea
globală de calculatoare.
41. Acordarea de premii în educaţie, activităţi
de divertisment, sportive şi culturale, activităţi
sportive şi culturale, activităţi culturale,
administrare (organizare) de activît aţi culturale,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, servicii de agenţii de bilete
(divertisment), agenţii de rezervări în domeniul
divertismentului, asigurare de testări şi evaluări
în {domeniul educaţiei, furnizate prin intermediul
calculatorului, ateliere organizate în scopuri
culturale (instruire), centre de divertisment,
cercetare în domeniul educaţiei, certificare
cu privire la acordarea de premii în
domeniul educat iei, acreditare de servicii de
educaţie, organizarea de concerte muzicale
pentru televiziune, organizarea de concursuri
(educaţie sau divertisment), consiliere în
carieră (educaţie), consiliere şi coaching cu
privire la carieră (consiliere şi asistenţă cu
privire la educaţie), consultanţă profesională
referitoare la educaţie, coordonare de activităţi
de divertisment, coordonare de activităţi
culturale, coordonare de cursuri de instruire,
de educaţie şi de pregătire pentru tineri
şi adulţi, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de expoziţii în scopuri
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, creare de
formate pentru programe de televiziune, şcoli
de grădiniţe (educaţie), demonstraţii în direct
pentru divertisment, desfăşurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, desfăşurare de
expoziţii în scop de divertisment, dezvoltare
de programe internat ionale de schimb de
experienţă pentru studenţi (educaţie), difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment de radio şi televiziune, divertisment
de tipul programelor de televiziune continue
în domeniul varietăţilor, divertisment difuzat
prin televiziune prin reţele ip, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, divertisment de tipul competiţiilor
desfăşurate pe pistă şi pe teren, divertisment
de tipul concertelor, divertisment de tipul
concursurilor de frumuseţe, divertisment de
tipul concursurilor de mers pe role (roller
derby), divertisment de tipul concursurilor de

ortografie, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul prezentă rilor
de modă, divertisment de tipul producţiilor
teatrale, divertisment de tipul reprezentaţiilor
de dans, divertisment de tipul reprezentaţiilor
unei orchestre simfonice, divertisment de tipul
reprezentaţiilor unor orchestre, divertisment de
tipul seriilor de concursuri, divertisment de
tipul spectacolelor de lumini, divertisment de
tipul turneelor, divertisment difuzat într-o reţea
globală de comunicaţii, divertisment difuzat
prin tv fără fir, divertisment furnizat în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment furnizat prin sisteme
de videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment în direct, divertisment interactiv,
divertisment interactiv online, divertisment
muzical, divertisment muzical oferit de către
formaţii instrumentale, divertisment oferit prin
intermediul producţiilor teatrale, divertisment on-
line, divertisment pe internet, divertisment prin
filme, divertisment sub formă de producţii de
teatru însoţite de servirea cinei, divertisment
sub formă de spectacole de dans în direct,
divertisment sub formă de spectacole în direct
şi apariţia personală a unui personaj costumat,
divertisment teatral, divertisment televizat,
educaţie, educaţie cu privire la sănătatea fizică,
educaţie în domeniu! artei prin intermediul
cursurilor prin corespondenţă, educaţie în
domeniul conştientizării necesităţii de mişcare,
educaţie în domeniul informaticii, educaţie în
domeniul lingvistic, educaţie muzicală, educaţie
preşcolară, educaţie privind siguranţa traficului
rutier, educaţie reiigioas ă, educaţie şi formare
în domeniul muzicii şi divertismentului, educaţie
şi instruire, educaţie şi instruire în domeniul
procesării datelor electronice, educaţie şi
instruire privind conservarea naturii şi mediul,
educaţie, divertisment şi sport, furnizarea
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe posturi, nedescărcabile, furnizare de
activităţi culturale, furnizare de atracţii pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare
de atracţii pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de benzi desenate online care nu
pot fi descărcate, furnizare de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de clasamente pe categorii
de vârstă pentru conţinut de televiziune, film,
muzică, video şi jocuri video, furnizare de
conţinut audio online nedescărcabil, furnizare
de cursuri de instruire online, furnizare de
divertisment multimedia nedescărcabil, printr-un
site pe internet, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme, nedescărcabile, printr-
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un site pe internet, furnizare de divertisment
video, nedescărcabil, printr-un site internet,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de filme şi
de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
informaţii despre activităţi culturale, furnizare
de informaţii despre antrenamentul fizic pe
unsite web online, furnizare de informaţii
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informaţii despre divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir şi online, furnizare de informaţii despre
divertisment şi evenimente de divertisment, în
reţele online şi pe internet, furnizare de informaţii
despre educaţie fizică pe un site web online,
furnizare de informaţii despre formarea continuă
pe internet, furnizare de informaţii despre
învăţământ online, furnizare de informaţii despre
divertisment prin mijloace electronice, furnizare
de informaţii în domeniul divertismentului prin
intermediul unei reţele globale de calculatoare,
furnizare de informaţii în materie de educaţie,
furnizare de informaţii în materie de divertisment,
furnizare de informaţii referitoare la programe de
televiziune, furnizare de informaţii şi întocmire de
rapoarte privind progresul, cu privire la educaţie
şi instruire, furnizare de informaţii şi ştiri online
în domeniul formării profesionale, furnizare de
informaţii online despre jucători, furnizare de
informaţii online în domeniul divertismentului
cu jocuri pe calculator, furnizare de informaţii
online referitoare la mijloace media audio şi
vizuale, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, furnizare de
jocuri video online, nedescărcabile, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcat ă) pentru site-
uri web mp3 de pe internet, furnizare de
muzică digitală, nedescărcabil ă de pe site-
uri web de internet cu muzică în format
mp3, furnizare de muzică nedescărcabilă în
format digital de pe internet, furnizare de
pregătire, educaţie şi îndrumare, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare de
publicaţii nedescărcabile dintr-o reţea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot
fi consultate, furnizare de publicaţii electronice

dintr-o reţea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicaţii
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, furnizare de publicaţii electronice online,
nedescărcabile, furnizare de seminare online
de formare (instruire), furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul filmelor video,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul publicaţiilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizare de spectacole de divertisment în
direct, furnizare de divertisment online sub
formă de campionate sportive fantastice,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, furnizarea
de tutoriale online (instruire), furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizarea educaţiei, găzduire şi organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la televiziune, închiriere de aparatură de
iluminare pentru studiouri de televiziune,
închiriere de camere de televiziune, închiriere
de decoruri pentru studiouri de televiziune,
închiriere de decoruri pentru televiziune şi
filme cinematografice, închiriere de dispozitive
de iluminare pentru platourile de televiziune,
închiriere de echipament de televiziune pentru
comprimarea interactivă şi digitală, închiriere
de instalaţii pentru producţia de programe de
televiziune, închiriere de maşini şi aparate de
divertisment, închiriere de materiale înregistrate
legate de divertisment, închiriere de programe
de televiziune, închiriere de suporturi de
date înregistrate în scopuri de divertisment,
închirierea de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru sau a studiourilor de
televiziune, închirierea de posturi de radio
şi televiziune, închiriere de echipament de
iluminat pentru televiziune, informare în legătură
cu activităţi culturale, informaţii cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet,
informaţii despre divertismentul sub formă de
jocuri pe calculator, furnizate online dintr-o
bâză de date electronică sau într-o reţea
globală de comunicaţii, informaţii în domeniul
educaţiei, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, informaţii
în materie de educaţie, informaţii în materie
de divertisment, instruire în domeniul educaţiei
fizice, instruire în materie de educaţie fizică
pentru adulţi şi copii, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment,
furnizarea de jocuri pe internet (care nu
pot fi descărcate), managementul artistic al
locurilor amenajate pentru divertisment, servicii
de montaj de producţii de divertisment lejer,
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servicii de montaj de programe de televiziune,
furnizarea de muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, oferire de
divertisment muzical de către formaţii vocale,
operarea de echipamente video şi audio
pentru producţia de programe radiofonice şi
de televiziune, organizare de activităţi de
divertisment, organizare de competiţii pentru
divertisment, organizare de concursuri de
divertisment, organizare de concursuri în materie
de educaţie, organizare de concursuri pe
internet, organizare de concursuri telefonice
(divertisment), organizare de conferinţe cu
privire la educaţie, organizare de conferinţe în
materie de activităţi culturale, organizare de
conferinţe referitoare la educaţie, organizare de
conferinţe referitoare iadivertisment, organizare
de congrese şi de conferinţe în scopuri
culturale şi educative, organizare de convenţii
în scopuri de divertisment, organizare de
demonstraţii în scopuri culturale, organizare
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment şi sportiv, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente sportive şi culturale comunitare,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităţilor, organizare de examinări şi teste
în domeniul educaţiei, organizare de excursii
pentru divertisment, organizare de expoziţii
în scopuri de divertisment, organizare de
expoziţii în scopuri culturale sau educative,
organizare de expoziţii pentru divertisment,
organizare de festivaluri în scopuri culturale,
organizarea de prezentări în scopuri de
divertisment, organizarea de seminarii în materie
de activităţi culturale, organizarea de spectacole
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea şi susţinerea de târguri de
educaţie, planificarea programelor de radio şi de
televiziune, pregătire de emisiuni de divertisment
pentru cinema, pregătire de programe de
divertisment pentru difuzare, pregătire de
programe de televiziune, pregătire de programe
radiofonice şi de televiziune, pregătire şi
producţie de programe de radio şi televiziune,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct, prezentare de programe de televiziune,
prezentare de spectacole de divertisment
în direct, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producere de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, producţie de casete audio în scopuri
de divertisment, producţie de divertisment sub
formă de programe de televiziune, producţie
de divertisment sub formă de seriale de

televiziune, producţie de efecte speciale pentru
televiziune, producţie de emisiuni de televiziune
de divertisment, producţie de emisiuni de
televiziune, producţie de evenimente de
divertisment în direct, producţie de evenimente
în domeniul sporturilor electronice pentru
televiziune, producţie de evenimente sportive
pentru televiziune, producţie de filme de
televiziune şi cinematografice, producţie de
filme în scopuri de divertisment, producţie de
filme pentru televiziune, producţie de materiale
de divertisment audio, producţie de programe
animate pentru televiziune şi televiziunea prin
cablu, producţie de programe de divertisment
pentru televiziune, producţie de programe
de televiziune în direct pentru divertisment,
producţie de programe de televiziune, producţie
de programe de televiziune cu subtitrare,
producţie de programe de televiziune în direct,
producţie de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, producţie de programe
educative de televiziune, producţie de programe
pentru televiziunea prin cablu, producţie de
programe radiofonice şi de televiziune, producţie
de programe tv, producţie de spectacole
de divertisment cu dansatori şi cântăreţi,
producţie de spectacole de divertisment cu
instrumentişti, producţie de spectacole de
televiziune, producţie de divertisment sub formă
de casete video, producţie de divertisment
sub formă de înregistrări audio, producţie de
televiziune, producţii de film, televiziune şi
radio, programare de televiziune (programare),
programe de televiziune prin cablu (programare),
publicare de broşuri cu informaţii despre
programele de televiziune, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare de reviste pe internet, publicare
electronică de texte şi materiale tipărite,
cu excepţia textelor publicitare, pe internet,
publicare pe internet a unui ziar, pentru
clienţi, publicare online de ziare electronice,
publicarea de materiale multimedia online,
punere la dispoziţie de săli de divertisment,
punerea la dispoziţie de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, realizare
de expoziţii cu scopuri culturale, realizare de
programe de divertisment radiofonic, realizare
de spectacole de divertisment în direct,
realizarea de concursuri pe internet, seriale de
televiziune prin satelit, servicii ale studiourilor
de înregistrare, film, video şi televiziune, servicii
ale studiourilor de televiziune, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, servicii de achiziţionare de bilete
pentru evenimente de divertisment, servicii de
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agenţie de bilete online pentru divertisment,
servicii de bibliotecă online, şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare
la ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o
reţea online de calculatoare, nedescă rcabile,
servicii de biblioteci pentru cercetare online,
servicii de consiliere şi informare privind
cariera (asistenţă educaţională şi de instruire),
servicii de consultanţă cu privire la educaţie
şi instruire, servicii de consultanţă în domeniul
divertismentului, prestate pe internet, servicii
de consultanţă în domeniul divertismentului,
servicii de consultanţă în materie de educaţie,
servicii de consultanţă şi informare referitoare
la pregătirea, coordonarea şi organizarea
de concerte, servicii de consultanţă şi
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
şi organizarea de conferinţe, servicii de
consultanţă şi informare referitoare la pregă
tirea, coordonarea şi organizarea de congrese,
servicii de consultanţă şi informare referitoare
la pregătirea, coordonarea şi organizarea
de simpozioane, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune, servicii
de divertisment de televiziune cu circuit
închis, servicii de divertisment furnizate on-
line printr-o bază de date computerizată sau
prin internet, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
divertisment radiofonice prin internet, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de biblioteci pentru consultare online,
servicii de educaţie furnizate prin intermediul
radioului, servicii de educaţie furnizate prin
programe de televiziune, servicii de educaţie
furnizate prin televiziune, servicii de educaţie,
primară referitoare la alfabetizare, servicii de
educaţie şi formare profesională, servicii de
educaţie şi instruire referitoare ia asistenţa
medicală, servicii de educaţie, instruire şi
divertisment, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de programe de televiziune, servicii de
furnizare de divertisment sub formă de concerte
în direct, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de iluminat în scopuri de divertisment,
servicii de informaţii şi consultanţă cu privire
la divertisment, servicii de înregistrări audio,
de filme, video şi de televiziune, servicii de
înregistrări sonore şi video de divertisment,
servicii de învăţământ la distanţă oferite online,
servicii de jocuri de realitate virtuală furnizate
online dintr-o reţea de calculatoare, servicii
de jocuri electronice nedescărcabile furnizate
prin intermediul intemetului, servicii de jocuri

online, nedesărcabile, servicii de montaj de
divertisment lejer, servicii de prezentare în scop
de divertisment, servicii de prezentatori de
radio şi de televiziune, servicii de producţie de
programe de televiziune, servicii de producţie
de divertisment sub formă de materiale video,
servicii de programare a ştirilor în vederea
transmiterii prin internet, servicii de programe
de ştiri pentru radio sau televiziune, servicii
de publicare de programe (software) de
divertisment multimedia, nedescărcabil, servicii
de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, servicii de realizare a
spectacolelor de divertisment transmise în direct,
servicii de divertisment, servicii de divertisment
audio, servicii de divertisment cinematografic,
servicii de divertisment conţinând personaje
fictive, servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment,
servicii de divertisment de tipul reprezentaţiilor
cinematografice, servicii de divertisment de
tipul spectacolelor de teatru şi cabaret, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment furnizate de
solişti, servicii de divertisment furnizate în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment legate de concursuri, servicii
de divertisment muzical cu jazz, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment oferite pentru copii, servicii de
divertisment pentru asocierea de utilizatori şi
jocuri de calculator, servicii de divertisment
pentru copii, servicii de divertisment pentru
marele public, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio şi
video, servicii de divertisment pentru producţia
de spectacole în direct, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări audio
şi video, servicii de divertisment prestate
de artiştii interpreţi, servicii de divertisment
prestate de cântăreţi, servicii de divertisment
prestate de formaţii muzicale, servicii de
divertisment prestate de muzicieni, servicii de
divertisment prin intermediul jocurilor video,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
radiofonic şi televizat, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări şi răspunsuri
(quiz), servicii de divertisment referitoare la
jocurile de popice, servicii de divertisment
sub formă de filme cinematografice, servicii
de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii educative, de divertisment şi
sportive, simpozioane pe teme de educaţie,
simpozioane pe teme de divertisment, sisteme
de joc (divertisment, educaţie), spectacole
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de televiziune prin satelit, stabilirea grilei
de programe de televiziune (programare),
transmisia simultană a unor programe de
televiziune pe mai multe canale, turnee sub
formă de servicii de divertisment.

───────

(210) M 2021 09185 (111)183416
(151) 29/12/2021
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZIUNE, CALEA
DOROBANTILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

A DOUA EMIGRARE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Producţie de publicitate televizată şi
radiofonică, producţie şi distribuţie de reclame
la radio şi Ia televiziune, promovare (publicitate)
de concerte, publicare de materiale publicitare
online, stabilirea de abonamente la un canal de
televiziune pentru terți, administrare a afacerilor
pentru artişti din domeniul divertismentului,
administrare de programe de schimburi culturale
şi educative, publicitate online, servicii de
agenţii de publicitate, analiză comercială, servicii
de informare şi cercetare de piaţă, analiza
reacţiei la publicitate şi cercetare de piaţă,
analiza sensibilizării publicului cu privire la
publicitate, calcularea cotei de audienţă pentru
emisiuni de radio şi televiziune, cercetare
de piaţă pentru publicitate, colectarea de
informaţii privind publicitatea, compilare de
anun Juri publicitare pentru a fi utilizate
ca pagini web pe internet, compilare de
statistici privind publicitatea, consultanţă în
afaceri privind publicitatea, consultanţă în
publicitate şi marketing, consultanţă pentru
afaceri privind publicitatea, consultanţă privind
managementul afacerilor, inclusiv prin internet,
consultanţă privind publicitatea, consultanţă
privind publicitatea comercială, consultanţă
privind publicitatea In presă, consultanţă
referitoare la servicii de publicitate şi promovare,
dezvoltare de concepţii de publicitate, difuzare
de anunţuri publicitare prin reţele de comunicaţii
online, difuzare de anunţuri publicitare prin
internet, difuzare de materiale publicitare pentru
terţi, printr-o reţea de comunicaţii on-line pe

internet, difuzare de materiale publicitare online,
difuzarea de date privind publicitatea, difuzarea
publicităţii pe internet pentru terţi, efectuarea de
studii interne privind comunicările comerciale,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau de publicitate, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcţie de căutare, furnizare de
informaţii comerciale din baze de date online,
furnizare de informaţii comerciale pe internet,
prin reţea prin cablu sau prin alte mijloace
de transfer de date, furnizare de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, pe internet,
furnizare de informaţii despre produse de larg
consum prin internet, furnizare de informaţii
comerciale prin internet privind vânzarea de
automobile, furnizare de informaţii comerciale
privind publicitatea, furnizare de servicii de
informare şi consiliere în domeniul comerţului
electronic, furnizare şi închiriere de spaţiu
publicitar pe internet, furnizare şi închiriere
de spat iu, timpi şi mijloace de publicitate,
furnizarea de servicii de administrare a cursurilor
academice referitoare la înregistrarea cursurilor
online, furnizarea de servicii online de comparare
de preţuri, furnizarea unei pieţe online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
furnizarea unui catalog online cu informaţii
comerciale pe internet, furnizarea unui ghid
de publicitate de căutare online cu bunurile şi
serviciile prestate de terţi onlme pe internet,
închiriere de spaţiu publicitar pe internet:
închiriere de spaţiu publicitar online, închirieri
de spațiu publicitar pe internet, furnizare de
informaţii comerciale cu privire la produse
de consum în legătură cu alimente sau
băuturi, furnizare de informaţii comerciale cu
privire la produse de consum în legătură cu
calculatoarele portabile furnizare de informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori,
în alegerea produselor şi serviciilor, furnizare
de informaţii şi consultanţă cu privire la
comerţul exterior, intermediere de contracte de
publicitate pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate şi promovare pentru
alte persoane, întocmirea de texte de publicitate
comercială, licitaţii prin telefon şi prin televiziune,
managementul de afaceri al locurilor amenajate
pentru divertisment, servicii de marketing pe
internet, negociere de contracte de publicitate
pentru terți, organizare de abonamente la
mijloace de informare pentru terți, organizare
de abonamente la un canal de televiziune
pentru terți, organizare de tranzacţii comerciale
pentru alte persoane prin intermediul shop-
urilor online, organizare şi coordonare de
licitaţii pe internet, organizarea de publicitate,
pregătire de liste de adrese poştale pentru
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servicii de publicitate directă prin poştă (cu
excepţia comercializării), pregătire şi realizare
de planuri şi concepte media şi de publicitate,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, prezentare de firme pe internet şi
în alte medii de comunicare, prezentare de
firme şi produse şi servicii ale acestora pe
internet, promovare de produse şi servicii ale
terţilor prin intermediul anunţurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse
şi servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaţionale, promovare online de
reţele informatizate şi pagini web, promovare
(publicitate) de călătorii, promovare, publicitate şi
marketing pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea desenelor altor
persoane prin furnizarea de portofolii online pe
un site web, promovarea muzicii altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site web,
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea produselor şi serviciilor altor
persoane prin internet, publicitate la produsele
şi serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcţie de căutare,
publicitate pentru terţi pe internet, publicitate prin
intermediul mediilor electronice şi îndeosebi prin
internet, publicitate prin transmisia de publicitate
online pentru terţi prin reţele de comunicaţii
electronice, publicitate radio şi de televiziune,
publicitate cu răspuns direct, publicitate de
tip pay-per-click (ppc), publicitate directă prin
poştă, publicitate directă prin poştă pentru
atragerea de noi clienţi şi menţinerea bazei de
clienţi existente, publicitate în cinematografe,
publicitate în domeniul turismului şi călătoriilor,
publicitate în presa de interes general şi în presa
de specialitate, publicitate în reviste, publicitate
în reviste, broşuri şi ziare, publicitate în sectorul
transport şi livrare, publicitate în vederea
recrutării personalului, publicitate on-line într-
o reţea informatizată, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
pe peliculă cinematografică, publicitate pe taxi,
publicitate pentru bunurile şi serviciile altor
comercianţi, care dau posibilitatea clienţilor să
vizualizeze şi să compare în mod convenabil
bunurile oferite de respectivii comercianţi,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidenţiale,
publicitate pentru pelicule cinematografice,
publicitate pentru produsele altor comercianţi,
care dau posibilitatea clienţilor să vadă
şi să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianţi, publicitate pentru
recrutare de personal, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, publicitate prin bannere,

publicitate prin corespondenţă, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de
afişare, publicitate prin intermediul reţelelor
de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
promoţională desfăşurată prin telefon, publicitate
radiofonică, servicii de comerţ cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile,
servicii de consultanţă în domeniul marketingului
pe internet, servicii de consultanţă în
legătură cu reclame, publicitate şi marketing,
servicii de consultan ţă în managementul
afacerilor, prin intermediul internetului, servicii
de consultanţă privind comerţul internaţional,
servicii de consultanţă privind publicitatea,
servicii de consultanţă privind publicitatea pentru
beneficiarii de francîze, servicii de consultanţă şi
informare cu privire la contabilitate, servicii de
corelare a reţelelor de publicitate online pentru
conectarea persoanelor din publicitate la site-
uri web, servicii de creare de mărci (publicitate
şi promovare), servicii de editare de publicitate,
servicii de furnizare de informaţii online prin
intermediul unui registru comercial, servicii de
gestionare a forţei de muncă pentru tehnicieni
de filme şi televiziune, servicii de informaţii
comerciale, prin internet, servicii de informaţii
privind publicitatea, servicii de intermediere
referitoare la publicitate, servicii de management
de personal angajat în publicitate, servicii
de planificare pentru publicitate, servicii de
promovare şi publicitate, servicii de publicitate
furnizate prin internet, servicii de publicitate
oferite de o agenţie specializată în publicitate
prin radio şi televiziune, servicii de publicitate
prin intermediul textelor afişate pe ecrane de
televiziune, servicii de publicitate şi marketing
online, servicii de reclamă şi publicitate, servicii
de rezervare a forţei de muncă pentru tehnicieni
de filme şi televiziune, servicii de informare
privind afacerile, servicii de informare privind
prelucrarea de date, servicii de informare şi
consiliere în materie de tarife, servicii de
publicitate, servicii de publicitate de exterior,
servicii de publicitate digitală, servicii de
publicitate directă prin poştă furnizate de
întreprinderi specializate, servicii de publicitate
exterioară, servicii de publicitate furnizate de o
agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
servicii de publicitate furnizate pe internet,
servicii de publicitate furnizate prin intermediul
unei baze de date, servicii de publicitate în
presă, servicii de publicitate pentru produse
cosmetice, servicii de publicitate pentru produse
de parfumerie, servicii de publicitate pentru
produse farmaceutice, servicii de publicitate
pentru promovarea comerţului electronic, servicii
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de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecţiunile medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele şi
iniţiativele de mediu, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenţei sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate prin afişarea de reclame pe
baloane, servicii de publicitate şi de promovare,
servicii de publicitate şi de promovare de
vânzări, servicii de publicitate şi marketing,
servicii de publicitate şi promovare, precum
şi servicii de consultanţă aferente, servicii de
publicitate şi reclamă, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate,
promovare şi relaţii publice, servicii promoţionale
de publicitate, servicii online de prelucrare de
date, servicii de vânzare cu amănuntul de
carduri preplătite ale terţilor pentru cumpărarea
de servicii de divertisment.
38. Difuzare de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune prin cablu,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
retransmise prin intermediul sateliţilor spaţiali,
difuzare de programe de televiziune transmise
prin legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe radio şi de televiziune,
difuzare de programe video şi audio prin internet,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzarea
la radio şi televiziune, difuzare de programe
de radio şi televiziune interactive, difuzare de
programe de radio şi televiziune, inclusiv prin
reţele de cablu, transmitere de programe de
televiziune, transmitere de programe radio şi
de televiziune, transmitere digitală de date
pe internet, distribuire de date sau imagini
audiovizuale printr-o reţea informatică globală
sau prin internet, difuzare de filme prin
televiziune, difuzare de material audio şi video
pe internet, transmisie tv prin internet, acces
la conţinut, pagini de internet şi portaluri,
asigurarea accesului ia baze de date pe internet,
asigurarea accesului la telecomunicaţii şi a
legăturilor la bazele de date computerizate şi la
internet, asigurarea accesului la internet protocol
tv, asistenţă în furnizarea de programe de
televiziune prin cablu, oferită terţilor, comunicare
de informaţii prin televiziune, comunicare
electronică prin spaţii de chat, linii de chat şi
forumuri pe internet, comunicare prin bloguri

online, comunicarea cu terminale de computere
şi acces internet, comunicaţii prin televiziune
pentru reuniuni, comunicaţii printr-o reţ ea de
calculator globală sau internet, exploatare de
reţele de televiziune prin cablu, exploatarea
emiţătoarelor de televiziune pământ-satelit,
exploatarea sistemelor de televiziune prin cablu,
furnizare de acces la conţinut, site-uri şi portaluri
de internet, furnizare de acces la site-uri pe
internet sau orice altă reţea de comunicaţii,
furnizare de acces la telecomunicaţii şi de linkuri
la baze de date computerizate şi ia internet,
furnizare de alerte de notificare prin e-mail,
prin intermediul internetului, furnizare de camere
de chat online pentru reţelele sociale, furnizare
de camere de chat online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
furnizare de conexiuni de telecomunicaţii la
internet sau la baze de date, furnizare de
echipamente pentru televiziune pentru transmisii
din locaţii exterioare, furnizare de forumuri
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizare de informaţii
cu privire Ia radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, furnizare de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la
servere online pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare, furnizare de
servicii de acces la internet, furnizare de
servicii de buletine informative electronice şi
camere de chat online, furnizare de servicii
de comunicaţii online, furnizare de spat ii
de chat online şi de buletine informative
electronice pentru transmisia de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizarea accesului
de telecomunicaţii la conţinut audio furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la conţinut video şi audio furnizat printr-un
serviciu online de video la cerere, furnizarea de
acces fa distanţă securizat pentru utilizatori, prin
internet, la reţele de calculator private, furnizarea
de buletine informative electronice online pentru
transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, furnizarea de chatroom pe internet,
furnizarea de conexiuni de telecomunicaţii la
internet, furnizarea de forumuri online, furnizarea
de forumuri online pentru comunicare în
domeniul jocurilor electronice, furnizarea de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la un
avizier interactiv online, informaţii cu privire la
radiodifuziunea prin cablu a programelor de
televiziune, leasing (închirierea) de echipamente
de televiziune prin cablu, fără posibilitatea
de achiziție prin rate sau prin închiriere,
prestare de servicii de comunicaţii de voce pe
internet, radiodifuziune de conţinut audiovizual
şi multimedia pe internet, radiodifuziune de
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filme cinematografice pe internet, radiodifuziune
de programe de televiziune pe internet,
radiodifuziune de programe de televiziune
folosind servicii video la cerere şi de televiziune
cu plată, radiodifuziune de programe de
televiziune şi radio prin reţele de cablu
sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune şi
transmitere de programe de televiziune cu
plată, radiodifuziune şi transmitere de programe
de televiziune prin cablu, recepţionarea de
programe de televiziune pentru transmisia
mai departe către abonaţi, redirecţ ionare de
mesaje de toate tipurile la adrese de internet
(mesagerie web), schimb electronic de mesaje
prin linii de chat, spaţii de chat şi forumuri
pe internet, servicii de comunicare online,
servicii de comunicaţii prestate pe internet,
servicii de difuzare audio şi video prestate pe
internet, servicii de difuzare prin satelit privind
divertismentul, servicii de difuzare referitoare
la televiziunea prin protocol de internet (îtpv),
servicii de furnizare a accesului la internet,
servicii de furnizare de internet, servicii de
informaţii online privind telecomunicaţiile, servicii
de radiodifuziune prin internet, servicii de
telecomunicaţii furnizate pe internet, intranet
şi extranet, servicii de telecomunicaţii prestate
pe platforme şi portaluri pe internet şi pe
alte suporturi media, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
servicii de transmisie electrică de date prin
intermediul unei reţele globale de procesare
de date la distanţă, inclusiv prin internet,
servicii de informare privind radiodifuziunea,
servicii de informare privind reţelele electronice
de comunicare, servicii de informare privind
telecomunicaţiile, servicii de informare şi
consiliere privind serviciile de telecomunicaţii,
servicii de informare, consultanţă şi consiliere
privind telecomunicaţiile, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile, servicii
media mobile de tipul transmisiei electronice
de conţinut media de divertisment, servicii
poştale care utilizează internetul şi alte reţele
de comunicaţii, servicii prestate de furnizori
de servicii de internet, servicii prestate de un
furnizor de servicii de internet (isp), servicii
online, şi anume expediere (transmitere) de
mesaje, teledifuziune simultană prin reţele
globale de comunicare, internet şi reţele fără
fir, televiziune prin cablu, transfer de date fără
fir prin internet, transfer de informaţii şi date
prin reţele de calculatoare şi internet, transfer
de informaţii şi de date prin servicii online şi
pe internet, transfer şi răspândire de informaţii
şi date prin reţele de calculatoare şi internet,

transfer internaţional de date, transmisia
de felicită ri electronice online, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe internet, transmisie de
date computerizate prin televiziune, transmisie
de date prin satelit pe baza unei reţele
globale online de calculatoare, transmisie de
informaţii prin reţele naţionale şi internaţionale,
transmisie de informaţii online, transmisie
de programe de radio şi televiziune prin
satelit, transmisie de software de divertisment
interactiv, transmisie electronică de programe
de calculator prin internet, transmisie şi difuzare
fără fir de programe de televiziune, transmisie
internaţională de date, transmisii audio, video
şi multimedia prin internet şi alte reţele de
comunicaţii, transmisiuni în direct accesibile
prin intermediul paginilor de internet (cameră
web), transmitere de conţinuturi multimedia pe
internet, transmitere de date audio pe internet,
transmitere de date pe internet, transmitere
de date sau imagini audiovizuale printr-o reţea
globală de calculatoare sau internet, transmitere
de date video pe internet, transmitere de
ghiduri de programe de televiziune interactive,
transmitere de mesaje, date şi conținut prin
internet şi alte reţele de comunicaţii, transmitere
pe internet de conţinut creat de utilizatori,
transmitere pe internet de materiale video,
filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conţinut creat de utilizatori, conţinut audio şi
de informaţii, transmitere şi distribuţie de date
sau imagini audiovizuale printr-o reţea globală
de calculatoare sau prin internet, transmiterea
de programe de televiziune prin sateliţi spaţiali,
transmiterea documentelor online printr-o reţea
globală de calculatoare.
41. Acordarea de premii în educaţie, activităţi
de divertisment, sportive şi culturale, activităţi
sportive şi culturale, activităţi culturale,
administrare (organizare) de activît aţi culturale,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, servicii de agenţii de bilete
(divertisment), agenţii de rezervări în domeniul
divertismentului, asigurare de testări şi evaluări
în {domeniul educaţiei, furnizate prin intermediul
calculatorului, ateliere organizate în scopuri
culturale (instruire), centre de divertisment,
cercetare în domeniul educaţiei, certificare
cu privire la acordarea de premii în
domeniul educat iei, acreditare de servicii de
educaţie, organizarea de concerte muzicale
pentru televiziune, organizarea de concursuri
(educaţie sau divertisment), consiliere în
carieră (educaţie), consiliere şi coaching cu
privire la carieră (consiliere şi asistenţă cu
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privire la educaţie), consultanţă profesională
referitoare la educaţie, coordonare de activităţi
de divertisment, coordonare de activităţi
culturale, coordonare de cursuri de instruire,
de educaţie şi de pregătire pentru tineri
şi adulţi, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de expoziţii în scopuri
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, creare de
formate pentru programe de televiziune, şcoli
de grădiniţe (educaţie), demonstraţii în direct
pentru divertisment, desfăşurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, desfăşurare de
expoziţii în scop de divertisment, dezvoltare
de programe internat ionale de schimb de
experienţă pentru studenţi (educaţie), difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment de radio şi televiziune, divertisment
de tipul programelor de televiziune continue
în domeniul varietăţilor, divertisment difuzat
prin televiziune prin reţele ip, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, divertisment de tipul competiţiilor
desfăşurate pe pistă şi pe teren, divertisment
de tipul concertelor, divertisment de tipul
concursurilor de frumuseţe, divertisment de
tipul concursurilor de mers pe role (roller
derby), divertisment de tipul concursurilor de
ortografie, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul prezentă rilor
de modă, divertisment de tipul producţiilor
teatrale, divertisment de tipul reprezentaţiilor
de dans, divertisment de tipul reprezentaţiilor
unei orchestre simfonice, divertisment de tipul
reprezentaţiilor unor orchestre, divertisment de
tipul seriilor de concursuri, divertisment de
tipul spectacolelor de lumini, divertisment de
tipul turneelor, divertisment difuzat într-o reţea
globală de comunicaţii, divertisment difuzat
prin tv fără fir, divertisment furnizat în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment furnizat prin sisteme
de videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment în direct, divertisment interactiv,
divertisment interactiv online, divertisment
muzical, divertisment muzical oferit de către
formaţii instrumentale, divertisment oferit prin
intermediul producţiilor teatrale, divertisment on-
line, divertisment pe internet, divertisment prin
filme, divertisment sub formă de producţii de
teatru însoţite de servirea cinei, divertisment
sub formă de spectacole de dans în direct,
divertisment sub formă de spectacole în direct

şi apariţia personală a unui personaj costumat,
divertisment teatral, divertisment televizat,
educaţie, educaţie cu privire la sănătatea fizică,
educaţie în domeniu! artei prin intermediul
cursurilor prin corespondenţă, educaţie în
domeniul conştientizării necesităţii de mişcare,
educaţie în domeniul informaticii, educaţie în
domeniul lingvistic, educaţie muzicală, educaţie
preşcolară, educaţie privind siguranţa traficului
rutier, educaţie reiigioas ă, educaţie şi formare
în domeniul muzicii şi divertismentului, educaţie
şi instruire, educaţie şi instruire în domeniul
procesării datelor electronice, educaţie şi
instruire privind conservarea naturii şi mediul,
educaţie, divertisment şi sport, furnizarea
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe posturi, nedescărcabile, furnizare de
activităţi culturale, furnizare de atracţii pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare
de atracţii pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de benzi desenate online care nu
pot fi descărcate, furnizare de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de clasamente pe categorii
de vârstă pentru conţinut de televiziune, film,
muzică, video şi jocuri video, furnizare de
conţinut audio online nedescărcabil, furnizare
de cursuri de instruire online, furnizare de
divertisment multimedia nedescărcabil, printr-un
site pe internet, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme, nedescărcabile, printr-
un site pe internet, furnizare de divertisment
video, nedescărcabil, printr-un site internet,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de filme şi
de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
informaţii despre activităţi culturale, furnizare
de informaţii despre antrenamentul fizic pe
unsite web online, furnizare de informaţii
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informaţii despre divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir şi online, furnizare de informaţii despre
divertisment şi evenimente de divertisment, în
reţele online şi pe internet, furnizare de informaţii
despre educaţie fizică pe un site web online,
furnizare de informaţii despre formarea continuă
pe internet, furnizare de informaţii despre
învăţământ online, furnizare de informaţii despre
divertisment prin mijloace electronice, furnizare
de informaţii în domeniul divertismentului prin
intermediul unei reţele globale de calculatoare,
furnizare de informaţii în materie de educaţie,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

819

furnizare de informaţii în materie de divertisment,
furnizare de informaţii referitoare la programe de
televiziune, furnizare de informaţii şi întocmire de
rapoarte privind progresul, cu privire la educaţie
şi instruire, furnizare de informaţii şi ştiri online
în domeniul formării profesionale, furnizare de
informaţii online despre jucători, furnizare de
informaţii online în domeniul divertismentului
cu jocuri pe calculator, furnizare de informaţii
online referitoare la mijloace media audio şi
vizuale, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, furnizare de
jocuri video online, nedescărcabile, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcat ă) pentru site-
uri web mp3 de pe internet, furnizare de
muzică digitală, nedescărcabil ă de pe site-
uri web de internet cu muzică în format
mp3, furnizare de muzică nedescărcabilă în
format digital de pe internet, furnizare de
pregătire, educaţie şi îndrumare, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare de
publicaţii nedescărcabile dintr-o reţea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot
fi consultate, furnizare de publicaţii electronice
dintr-o reţea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicaţii
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, furnizare de publicaţii electronice online,
nedescărcabile, furnizare de seminare online
de formare (instruire), furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul filmelor video,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul publicaţiilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizare de spectacole de divertisment în
direct, furnizare de divertisment online sub
formă de campionate sportive fantastice,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, furnizarea
de tutoriale online (instruire), furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizarea educaţiei, găzduire şi organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la televiziune, închiriere de aparatură de
iluminare pentru studiouri de televiziune,
închiriere de camere de televiziune, închiriere
de decoruri pentru studiouri de televiziune,
închiriere de decoruri pentru televiziune şi
filme cinematografice, închiriere de dispozitive
de iluminare pentru platourile de televiziune,

închiriere de echipament de televiziune pentru
comprimarea interactivă şi digitală, închiriere
de instalaţii pentru producţia de programe de
televiziune, închiriere de maşini şi aparate de
divertisment, închiriere de materiale înregistrate
legate de divertisment, închiriere de programe
de televiziune, închiriere de suporturi de
date înregistrate în scopuri de divertisment,
închirierea de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru sau a studiourilor de
televiziune, închirierea de posturi de radio
şi televiziune, închiriere de echipament de
iluminat pentru televiziune, informare în legătură
cu activităţi culturale, informaţii cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet,
informaţii despre divertismentul sub formă de
jocuri pe calculator, furnizate online dintr-o
bâză de date electronică sau într-o reţea
globală de comunicaţii, informaţii în domeniul
educaţiei, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, informaţii
în materie de educaţie, informaţii în materie
de divertisment, instruire în domeniul educaţiei
fizice, instruire în materie de educaţie fizică
pentru adulţi şi copii, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment,
furnizarea de jocuri pe internet (care nu
pot fi descărcate), managementul artistic al
locurilor amenajate pentru divertisment, servicii
de montaj de producţii de divertisment lejer,
servicii de montaj de programe de televiziune,
furnizarea de muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, oferire de
divertisment muzical de către formaţii vocale,
operarea de echipamente video şi audio
pentru producţia de programe radiofonice şi
de televiziune, organizare de activităţi de
divertisment, organizare de competiţii pentru
divertisment, organizare de concursuri de
divertisment, organizare de concursuri în materie
de educaţie, organizare de concursuri pe
internet, organizare de concursuri telefonice
(divertisment), organizare de conferinţe cu
privire la educaţie, organizare de conferinţe în
materie de activităţi culturale, organizare de
conferinţe referitoare la educaţie, organizare de
conferinţe referitoare iadivertisment, organizare
de congrese şi de conferinţe în scopuri
culturale şi educative, organizare de convenţii
în scopuri de divertisment, organizare de
demonstraţii în scopuri culturale, organizare
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment şi sportiv, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
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de evenimente sportive şi culturale comunitare,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităţilor, organizare de examinări şi teste
în domeniul educaţiei, organizare de excursii
pentru divertisment, organizare de expoziţii
în scopuri de divertisment, organizare de
expoziţii în scopuri culturale sau educative,
organizare de expoziţii pentru divertisment,
organizare de festivaluri în scopuri culturale,
organizarea de prezentări în scopuri de
divertisment, organizarea de seminarii în materie
de activităţi culturale, organizarea de spectacole
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea şi susţinerea de târguri de
educaţie, planificarea programelor de radio şi de
televiziune, pregătire de emisiuni de divertisment
pentru cinema, pregătire de programe de
divertisment pentru difuzare, pregătire de
programe de televiziune, pregătire de programe
radiofonice şi de televiziune, pregătire şi
producţie de programe de radio şi televiziune,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct, prezentare de programe de televiziune,
prezentare de spectacole de divertisment
în direct, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producere de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, producţie de casete audio în scopuri
de divertisment, producţie de divertisment sub
formă de programe de televiziune, producţie
de divertisment sub formă de seriale de
televiziune, producţie de efecte speciale pentru
televiziune, producţie de emisiuni de televiziune
de divertisment, producţie de emisiuni de
televiziune, producţie de evenimente de
divertisment în direct, producţie de evenimente
în domeniul sporturilor electronice pentru
televiziune, producţie de evenimente sportive
pentru televiziune, producţie de filme de
televiziune şi cinematografice, producţie de
filme în scopuri de divertisment, producţie de
filme pentru televiziune, producţie de materiale
de divertisment audio, producţie de programe
animate pentru televiziune şi televiziunea prin
cablu, producţie de programe de divertisment
pentru televiziune, producţie de programe
de televiziune în direct pentru divertisment,
producţie de programe de televiziune, producţie
de programe de televiziune cu subtitrare,
producţie de programe de televiziune în direct,
producţie de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, producţie de programe
educative de televiziune, producţie de programe
pentru televiziunea prin cablu, producţie de
programe radiofonice şi de televiziune, producţie
de programe tv, producţie de spectacole
de divertisment cu dansatori şi cântăreţi,

producţie de spectacole de divertisment cu
instrumentişti, producţie de spectacole de
televiziune, producţie de divertisment sub formă
de casete video, producţie de divertisment
sub formă de înregistrări audio, producţie de
televiziune, producţii de film, televiziune şi
radio, programare de televiziune (programare),
programe de televiziune prin cablu (programare),
publicare de broşuri cu informaţii despre
programele de televiziune, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare de reviste pe internet, publicare
electronică de texte şi materiale tipărite,
cu excepţia textelor publicitare, pe internet,
publicare pe internet a unui ziar, pentru
clienţi, publicare online de ziare electronice,
publicarea de materiale multimedia online,
punere la dispoziţie de săli de divertisment,
punerea la dispoziţie de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, realizare
de expoziţii cu scopuri culturale, realizare de
programe de divertisment radiofonic, realizare
de spectacole de divertisment în direct,
realizarea de concursuri pe internet, seriale de
televiziune prin satelit, servicii ale studiourilor
de înregistrare, film, video şi televiziune, servicii
ale studiourilor de televiziune, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, servicii de achiziţionare de bilete
pentru evenimente de divertisment, servicii de
agenţie de bilete online pentru divertisment,
servicii de bibliotecă online, şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare
la ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o
reţea online de calculatoare, nedescă rcabile,
servicii de biblioteci pentru cercetare online,
servicii de consiliere şi informare privind
cariera (asistenţă educaţională şi de instruire),
servicii de consultanţă cu privire la educaţie
şi instruire, servicii de consultanţă în domeniul
divertismentului, prestate pe internet, servicii
de consultanţă în domeniul divertismentului,
servicii de consultanţă în materie de educaţie,
servicii de consultanţă şi informare referitoare
la pregătirea, coordonarea şi organizarea
de concerte, servicii de consultanţă şi
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
şi organizarea de conferinţe, servicii de
consultanţă şi informare referitoare la pregă
tirea, coordonarea şi organizarea de congrese,
servicii de consultanţă şi informare referitoare
la pregătirea, coordonarea şi organizarea
de simpozioane, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune, servicii
de divertisment de televiziune cu circuit
închis, servicii de divertisment furnizate on-
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line printr-o bază de date computerizată sau
prin internet, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
divertisment radiofonice prin internet, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de biblioteci pentru consultare online,
servicii de educaţie furnizate prin intermediul
radioului, servicii de educaţie furnizate prin
programe de televiziune, servicii de educaţie
furnizate prin televiziune, servicii de educaţie,
primară referitoare la alfabetizare, servicii de
educaţie şi formare profesională, servicii de
educaţie şi instruire referitoare ia asistenţa
medicală, servicii de educaţie, instruire şi
divertisment, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de programe de televiziune, servicii de
furnizare de divertisment sub formă de concerte
în direct, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de iluminat în scopuri de divertisment,
servicii de informaţii şi consultanţă cu privire
la divertisment, servicii de înregistrări audio,
de filme, video şi de televiziune, servicii de
înregistrări sonore şi video de divertisment,
servicii de învăţământ la distanţă oferite online,
servicii de jocuri de realitate virtuală furnizate
online dintr-o reţea de calculatoare, servicii
de jocuri electronice nedescărcabile furnizate
prin intermediul intemetului, servicii de jocuri
online, nedesărcabile, servicii de montaj de
divertisment lejer, servicii de prezentare în scop
de divertisment, servicii de prezentatori de
radio şi de televiziune, servicii de producţie de
programe de televiziune, servicii de producţie
de divertisment sub formă de materiale video,
servicii de programare a ştirilor în vederea
transmiterii prin internet, servicii de programe
de ştiri pentru radio sau televiziune, servicii
de publicare de programe (software) de
divertisment multimedia, nedescărcabil, servicii
de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, servicii de realizare a
spectacolelor de divertisment transmise în direct,
servicii de divertisment, servicii de divertisment
audio, servicii de divertisment cinematografic,
servicii de divertisment conţinând personaje
fictive, servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment,
servicii de divertisment de tipul reprezentaţiilor
cinematografice, servicii de divertisment de
tipul spectacolelor de teatru şi cabaret, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment furnizate de
solişti, servicii de divertisment furnizate în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,

servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment legate de concursuri, servicii
de divertisment muzical cu jazz, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment oferite pentru copii, servicii de
divertisment pentru asocierea de utilizatori şi
jocuri de calculator, servicii de divertisment
pentru copii, servicii de divertisment pentru
marele public, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio şi
video, servicii de divertisment pentru producţia
de spectacole în direct, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări audio
şi video, servicii de divertisment prestate
de artiştii interpreţi, servicii de divertisment
prestate de cântăreţi, servicii de divertisment
prestate de formaţii muzicale, servicii de
divertisment prestate de muzicieni, servicii de
divertisment prin intermediul jocurilor video,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
radiofonic şi televizat, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări şi răspunsuri
(quiz), servicii de divertisment referitoare la
jocurile de popice, servicii de divertisment
sub formă de filme cinematografice, servicii
de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii educative, de divertisment şi
sportive, simpozioane pe teme de educaţie,
simpozioane pe teme de divertisment, sisteme
de joc (divertisment, educaţie), spectacole
de televiziune prin satelit, stabilirea grilei
de programe de televiziune (programare),
transmisia simultană a unor programe de
televiziune pe mai multe canale, turnee sub
formă de servicii de divertisment.

───────

(210) M 2021 09186 (111)183415
(151) 29/12/2021
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZIUNE, CALEA
DOROBANTILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ROMÂNII ȘI LUMEA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Producţie de publicitate televizată şi
radiofonică, producţie şi distribuţie de reclame
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la radio şi Ia televiziune, promovare (publicitate)
de concerte, publicare de materiale publicitare
online, stabilirea de abonamente la un canal de
televiziune pentru terți, administrare a afacerilor
pentru artişti din domeniul divertismentului,
administrare de programe de schimburi culturale
şi educative, publicitate online, servicii de
agenţii de publicitate, analiză comercială, servicii
de informare şi cercetare de piaţă, analiza
reacţiei la publicitate şi cercetare de piaţă,
analiza sensibilizării publicului cu privire la
publicitate, calcularea cotei de audienţă pentru
emisiuni de radio şi televiziune, cercetare
de piaţă pentru publicitate, colectarea de
informaţii privind publicitatea, compilare de
anun Juri publicitare pentru a fi utilizate
ca pagini web pe internet, compilare de
statistici privind publicitatea, consultanţă în
afaceri privind publicitatea, consultanţă în
publicitate şi marketing, consultanţă pentru
afaceri privind publicitatea, consultanţă privind
managementul afacerilor, inclusiv prin internet,
consultanţă privind publicitatea, consultanţă
privind publicitatea comercială, consultanţă
privind publicitatea In presă, consultanţă
referitoare la servicii de publicitate şi promovare,
dezvoltare de concepţii de publicitate, difuzare
de anunţuri publicitare prin reţele de comunicaţii
online, difuzare de anunţuri publicitare prin
internet, difuzare de materiale publicitare pentru
terţi, printr-o reţea de comunicaţii on-line pe
internet, difuzare de materiale publicitare online,
difuzarea de date privind publicitatea, difuzarea
publicităţii pe internet pentru terţi, efectuarea de
studii interne privind comunicările comerciale,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau de publicitate, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcţie de căutare, furnizare de
informaţii comerciale din baze de date online,
furnizare de informaţii comerciale pe internet,
prin reţea prin cablu sau prin alte mijloace
de transfer de date, furnizare de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, pe internet,
furnizare de informaţii despre produse de larg
consum prin internet, furnizare de informaţii
comerciale prin internet privind vânzarea de
automobile, furnizare de informaţii comerciale
privind publicitatea, furnizare de servicii de
informare şi consiliere în domeniul comerţului
electronic, furnizare şi închiriere de spaţiu
publicitar pe internet, furnizare şi închiriere
de spat iu, timpi şi mijloace de publicitate,
furnizarea de servicii de administrare a cursurilor
academice referitoare la înregistrarea cursurilor
online, furnizarea de servicii online de comparare
de preţuri, furnizarea unei pieţe online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,

furnizarea unui catalog online cu informaţii
comerciale pe internet, furnizarea unui ghid
de publicitate de căutare online cu bunurile şi
serviciile prestate de terţi onlme pe internet,
închiriere de spaţiu publicitar pe internet:
închiriere de spaţiu publicitar online, închirieri
de spațiu publicitar pe internet, furnizare de
informaţii comerciale cu privire la produse
de consum în legătură cu alimente sau
băuturi, furnizare de informaţii comerciale cu
privire la produse de consum în legătură cu
calculatoarele portabile furnizare de informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori,
în alegerea produselor şi serviciilor, furnizare
de informaţii şi consultanţă cu privire la
comerţul exterior, intermediere de contracte de
publicitate pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate şi promovare pentru
alte persoane, întocmirea de texte de publicitate
comercială, licitaţii prin telefon şi prin televiziune,
managementul de afaceri al locurilor amenajate
pentru divertisment, servicii de marketing pe
internet, negociere de contracte de publicitate
pentru terți, organizare de abonamente la
mijloace de informare pentru terți, organizare
de abonamente la un canal de televiziune
pentru terți, organizare de tranzacţii comerciale
pentru alte persoane prin intermediul shop-
urilor online, organizare şi coordonare de
licitaţii pe internet, organizarea de publicitate,
pregătire de liste de adrese poştale pentru
servicii de publicitate directă prin poştă (cu
excepţia comercializării), pregătire şi realizare
de planuri şi concepte media şi de publicitate,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, prezentare de firme pe internet şi
în alte medii de comunicare, prezentare de
firme şi produse şi servicii ale acestora pe
internet, promovare de produse şi servicii ale
terţilor prin intermediul anunţurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse
şi servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaţionale, promovare online de
reţele informatizate şi pagini web, promovare
(publicitate) de călătorii, promovare, publicitate şi
marketing pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea desenelor altor
persoane prin furnizarea de portofolii online pe
un site web, promovarea muzicii altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site web,
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea produselor şi serviciilor altor
persoane prin internet, publicitate la produsele
şi serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcţie de căutare,
publicitate pentru terţi pe internet, publicitate prin
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intermediul mediilor electronice şi îndeosebi prin
internet, publicitate prin transmisia de publicitate
online pentru terţi prin reţele de comunicaţii
electronice, publicitate radio şi de televiziune,
publicitate cu răspuns direct, publicitate de
tip pay-per-click (ppc), publicitate directă prin
poştă, publicitate directă prin poştă pentru
atragerea de noi clienţi şi menţinerea bazei de
clienţi existente, publicitate în cinematografe,
publicitate în domeniul turismului şi călătoriilor,
publicitate în presa de interes general şi în presa
de specialitate, publicitate în reviste, publicitate
în reviste, broşuri şi ziare, publicitate în sectorul
transport şi livrare, publicitate în vederea
recrutării personalului, publicitate on-line într-
o reţea informatizată, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
pe peliculă cinematografică, publicitate pe taxi,
publicitate pentru bunurile şi serviciile altor
comercianţi, care dau posibilitatea clienţilor să
vizualizeze şi să compare în mod convenabil
bunurile oferite de respectivii comercianţi,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidenţiale,
publicitate pentru pelicule cinematografice,
publicitate pentru produsele altor comercianţi,
care dau posibilitatea clienţilor să vadă
şi să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianţi, publicitate pentru
recrutare de personal, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, publicitate prin bannere,
publicitate prin corespondenţă, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de
afişare, publicitate prin intermediul reţelelor
de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
promoţională desfăşurată prin telefon, publicitate
radiofonică, servicii de comerţ cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile,
servicii de consultanţă în domeniul marketingului
pe internet, servicii de consultanţă în
legătură cu reclame, publicitate şi marketing,
servicii de consultan ţă în managementul
afacerilor, prin intermediul internetului, servicii
de consultanţă privind comerţul internaţional,
servicii de consultanţă privind publicitatea,
servicii de consultanţă privind publicitatea pentru
beneficiarii de francîze, servicii de consultanţă şi
informare cu privire la contabilitate, servicii de
corelare a reţelelor de publicitate online pentru
conectarea persoanelor din publicitate la site-
uri web, servicii de creare de mărci (publicitate
şi promovare), servicii de editare de publicitate,
servicii de furnizare de informaţii online prin
intermediul unui registru comercial, servicii de
gestionare a forţei de muncă pentru tehnicieni
de filme şi televiziune, servicii de informaţii

comerciale, prin internet, servicii de informaţii
privind publicitatea, servicii de intermediere
referitoare la publicitate, servicii de management
de personal angajat în publicitate, servicii
de planificare pentru publicitate, servicii de
promovare şi publicitate, servicii de publicitate
furnizate prin internet, servicii de publicitate
oferite de o agenţie specializată în publicitate
prin radio şi televiziune, servicii de publicitate
prin intermediul textelor afişate pe ecrane de
televiziune, servicii de publicitate şi marketing
online, servicii de reclamă şi publicitate, servicii
de rezervare a forţei de muncă pentru tehnicieni
de filme şi televiziune, servicii de informare
privind afacerile, servicii de informare privind
prelucrarea de date, servicii de informare şi
consiliere în materie de tarife, servicii de
publicitate, servicii de publicitate de exterior,
servicii de publicitate digitală, servicii de
publicitate directă prin poştă furnizate de
întreprinderi specializate, servicii de publicitate
exterioară, servicii de publicitate furnizate de o
agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
servicii de publicitate furnizate pe internet,
servicii de publicitate furnizate prin intermediul
unei baze de date, servicii de publicitate în
presă, servicii de publicitate pentru produse
cosmetice, servicii de publicitate pentru produse
de parfumerie, servicii de publicitate pentru
produse farmaceutice, servicii de publicitate
pentru promovarea comerţului electronic, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecţiunile medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele şi
iniţiativele de mediu, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenţei sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate prin afişarea de reclame pe
baloane, servicii de publicitate şi de promovare,
servicii de publicitate şi de promovare de
vânzări, servicii de publicitate şi marketing,
servicii de publicitate şi promovare, precum
şi servicii de consultanţă aferente, servicii de
publicitate şi reclamă, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate,
promovare şi relaţii publice, servicii promoţionale
de publicitate, servicii online de prelucrare de
date, servicii de vânzare cu amănuntul de
carduri preplătite ale terţilor pentru cumpărarea
de servicii de divertisment.
38. Difuzare de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune prin cablu,
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difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
retransmise prin intermediul sateliţilor spaţiali,
difuzare de programe de televiziune transmise
prin legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe radio şi de televiziune,
difuzare de programe video şi audio prin internet,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzarea
la radio şi televiziune, difuzare de programe
de radio şi televiziune interactive, difuzare de
programe de radio şi televiziune, inclusiv prin
reţele de cablu, transmitere de programe de
televiziune, transmitere de programe radio şi
de televiziune, transmitere digitală de date
pe internet, distribuire de date sau imagini
audiovizuale printr-o reţea informatică globală
sau prin internet, difuzare de filme prin
televiziune, difuzare de material audio şi video
pe internet, transmisie tv prin internet, acces
la conţinut, pagini de internet şi portaluri,
asigurarea accesului ia baze de date pe internet,
asigurarea accesului la telecomunicaţii şi a
legăturilor la bazele de date computerizate şi la
internet, asigurarea accesului la internet protocol
tv, asistenţă în furnizarea de programe de
televiziune prin cablu, oferită terţilor, comunicare
de informaţii prin televiziune, comunicare
electronică prin spaţii de chat, linii de chat şi
forumuri pe internet, comunicare prin bloguri
online, comunicarea cu terminale de computere
şi acces internet, comunicaţii prin televiziune
pentru reuniuni, comunicaţii printr-o reţ ea de
calculator globală sau internet, exploatare de
reţele de televiziune prin cablu, exploatarea
emiţătoarelor de televiziune pământ-satelit,
exploatarea sistemelor de televiziune prin cablu,
furnizare de acces la conţinut, site-uri şi portaluri
de internet, furnizare de acces la site-uri pe
internet sau orice altă reţea de comunicaţii,
furnizare de acces la telecomunicaţii şi de linkuri
la baze de date computerizate şi ia internet,
furnizare de alerte de notificare prin e-mail,
prin intermediul internetului, furnizare de camere
de chat online pentru reţelele sociale, furnizare
de camere de chat online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
furnizare de conexiuni de telecomunicaţii la
internet sau la baze de date, furnizare de
echipamente pentru televiziune pentru transmisii
din locaţii exterioare, furnizare de forumuri
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizare de informaţii
cu privire Ia radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, furnizare de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la

servere online pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare, furnizare de
servicii de acces la internet, furnizare de
servicii de buletine informative electronice şi
camere de chat online, furnizare de servicii
de comunicaţii online, furnizare de spat ii
de chat online şi de buletine informative
electronice pentru transmisia de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizarea accesului
de telecomunicaţii la conţinut audio furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la conţinut video şi audio furnizat printr-un
serviciu online de video la cerere, furnizarea de
acces fa distanţă securizat pentru utilizatori, prin
internet, la reţele de calculator private, furnizarea
de buletine informative electronice online pentru
transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, furnizarea de chatroom pe internet,
furnizarea de conexiuni de telecomunicaţii la
internet, furnizarea de forumuri online, furnizarea
de forumuri online pentru comunicare în
domeniul jocurilor electronice, furnizarea de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la un
avizier interactiv online, informaţii cu privire la
radiodifuziunea prin cablu a programelor de
televiziune, leasing (închirierea) de echipamente
de televiziune prin cablu, fără posibilitatea
de achiziție prin rate sau prin închiriere,
prestare de servicii de comunicaţii de voce pe
internet, radiodifuziune de conţinut audiovizual
şi multimedia pe internet, radiodifuziune de
filme cinematografice pe internet, radiodifuziune
de programe de televiziune pe internet,
radiodifuziune de programe de televiziune
folosind servicii video la cerere şi de televiziune
cu plată, radiodifuziune de programe de
televiziune şi radio prin reţele de cablu
sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune şi
transmitere de programe de televiziune cu
plată, radiodifuziune şi transmitere de programe
de televiziune prin cablu, recepţionarea de
programe de televiziune pentru transmisia
mai departe către abonaţi, redirecţ ionare de
mesaje de toate tipurile la adrese de internet
(mesagerie web), schimb electronic de mesaje
prin linii de chat, spaţii de chat şi forumuri
pe internet, servicii de comunicare online,
servicii de comunicaţii prestate pe internet,
servicii de difuzare audio şi video prestate pe
internet, servicii de difuzare prin satelit privind
divertismentul, servicii de difuzare referitoare
la televiziunea prin protocol de internet (îtpv),
servicii de furnizare a accesului la internet,
servicii de furnizare de internet, servicii de
informaţii online privind telecomunicaţiile, servicii
de radiodifuziune prin internet, servicii de
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transmitere de mesaje, date şi conținut prin
internet şi alte reţele de comunicaţii, transmitere
pe internet de conţinut creat de utilizatori,
transmitere pe internet de materiale video,
filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conţinut creat de utilizatori, conţinut audio şi
de informaţii, transmitere şi distribuţie de date
sau imagini audiovizuale printr-o reţea globală
de calculatoare sau prin internet, transmiterea
de programe de televiziune prin sateliţi spaţiali,
transmiterea documentelor online printr-o reţea
globală de calculatoare.
41. Acordarea de premii în educaţie, activităţi
de divertisment, sportive şi culturale, activităţi
sportive şi culturale, activităţi culturale,
administrare (organizare) de activît aţi culturale,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, servicii de agenţii de bilete
(divertisment), agenţii de rezervări în domeniul
divertismentului, asigurare de testări şi evaluări
în {domeniul educaţiei, furnizate prin intermediul
calculatorului, ateliere organizate în scopuri
culturale (instruire), centre de divertisment,
cercetare în domeniul educaţiei, certificare
cu privire la acordarea de premii în
domeniul educat iei, acreditare de servicii de
educaţie, organizarea de concerte muzicale
pentru televiziune, organizarea de concursuri
(educaţie sau divertisment), consiliere în
carieră (educaţie), consiliere şi coaching cu
privire la carieră (consiliere şi asistenţă cu
privire la educaţie), consultanţă profesională
referitoare la educaţie, coordonare de activităţi
de divertisment, coordonare de activităţi
culturale, coordonare de cursuri de instruire,
de educaţie şi de pregătire pentru tineri
şi adulţi, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de expoziţii în scopuri
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, creare de
formate pentru programe de televiziune, şcoli
de grădiniţe (educaţie), demonstraţii în direct
pentru divertisment, desfăşurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, desfăşurare de
expoziţii în scop de divertisment, dezvoltare
de programe internat ionale de schimb de
experienţă pentru studenţi (educaţie), difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment de radio şi televiziune, divertisment
de tipul programelor de televiziune continue
în domeniul varietăţilor, divertisment difuzat
prin televiziune prin reţele ip, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, divertisment de tipul competiţiilor

telecomunicaţii furnizate pe internet, intranet
şi extranet, servicii de telecomunicaţii prestate
pe platforme şi portaluri pe internet şi pe
alte suporturi media, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
servicii de transmisie electrică de date prin
intermediul unei reţele globale de procesare
de date la distanţă, inclusiv prin internet,
servicii de informare privind radiodifuziunea,
servicii de informare privind reţelele electronice
de comunicare, servicii de informare privind
telecomunicaţiile, servicii de informare şi
consiliere privind serviciile de telecomunicaţii,
servicii de informare, consultanţă şi consiliere
privind telecomunicaţiile, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile, servicii
media mobile de tipul transmisiei electronice
de conţinut media de divertisment, servicii
poştale care utilizează internetul şi alte reţele
de comunicaţii, servicii prestate de furnizori
de servicii de internet, servicii prestate de un
furnizor de servicii de internet (isp), servicii
online, şi anume expediere (transmitere) de
mesaje, teledifuziune simultană prin reţele
globale de comunicare, internet şi reţele fără
fir, televiziune prin cablu, transfer de date fără
fir prin internet, transfer de informaţii şi date
prin reţele de calculatoare şi internet, transfer
de informaţii şi de date prin servicii online şi
pe internet, transfer şi răspândire de informaţii
şi date prin reţele de calculatoare şi internet,
transfer internaţional de date, transmisia
de felicitări electronice online, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe internet, transmisie de
date computerizate prin televiziune, transmisie
de date prin satelit pe baza unei reţele
globale online de calculatoare, transmisie de
informaţii prin reţele naţionale şi internaţionale,
transmisie de informaţii online, transmisie
de programe de radio şi televiziune prin
satelit, transmisie de software de divertisment
interactiv, transmisie electronică de programe
de calculator prin internet, transmisie şi difuzare
fără fir de programe de televiziune, transmisie
internaţională de date, transmisii audio, video
şi multimedia prin internet şi alte reţele de
comunicaţii, transmisiuni în direct accesibile
prin intermediul paginilor de internet (cameră
web), transmitere de conţinuturi multimedia pe
internet, transmitere de date audio pe internet,
transmitere de date pe internet, transmitere
de date sau imagini audiovizuale printr-o reţea
globală de calculatoare sau internet, transmitere
de date video pe internet, transmitere de
ghiduri de programe de televiziune interactive,
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desfăşurate pe pistă şi pe teren, divertisment
de tipul concertelor, divertisment de tipul
concursurilor de frumuseţe, divertisment de
tipul concursurilor de mers pe role (roller
derby), divertisment de tipul concursurilor de
ortografie, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul prezentă rilor
de modă, divertisment de tipul producţiilor
teatrale, divertisment de tipul reprezentaţiilor
de dans, divertisment de tipul reprezentaţiilor
unei orchestre simfonice, divertisment de tipul
reprezentaţiilor unor orchestre, divertisment de
tipul seriilor de concursuri, divertisment de
tipul spectacolelor de lumini, divertisment de
tipul turneelor, divertisment difuzat într-o reţea
globală de comunicaţii, divertisment difuzat
prin tv fără fir, divertisment furnizat în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment furnizat prin sisteme
de videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment în direct, divertisment interactiv,
divertisment interactiv online, divertisment
muzical, divertisment muzical oferit de către
formaţii instrumentale, divertisment oferit prin
intermediul producţiilor teatrale, divertisment on-
line, divertisment pe internet, divertisment prin
filme, divertisment sub formă de producţii de
teatru însoţite de servirea cinei, divertisment
sub formă de spectacole de dans în direct,
divertisment sub formă de spectacole în direct
şi apariţia personală a unui personaj costumat,
divertisment teatral, divertisment televizat,
educaţie, educaţie cu privire la sănătatea fizică,
educaţie în domeniu! artei prin intermediul
cursurilor prin corespondenţă, educaţie în
domeniul conştientizării necesităţii de mişcare,
educaţie în domeniul informaticii, educaţie în
domeniul lingvistic, educaţie muzicală, educaţie
preşcolară, educaţie privind siguranţa traficului
rutier, educaţie reiigioas ă, educaţie şi formare
în domeniul muzicii şi divertismentului, educaţie
şi instruire, educaţie şi instruire în domeniul
procesării datelor electronice, educaţie şi
instruire privind conservarea naturii şi mediul,
educaţie, divertisment şi sport, furnizarea
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe posturi, nedescărcabile, furnizare de
activităţi culturale, furnizare de atracţii pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare
de atracţii pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de benzi desenate online care nu
pot fi descărcate, furnizare de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de clasamente pe categorii
de vârstă pentru conţinut de televiziune, film,
muzică, video şi jocuri video, furnizare de

conţinut audio online nedescărcabil, furnizare
de cursuri de instruire online, furnizare de
divertisment multimedia nedescărcabil, printr-un
site pe internet, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme, nedescărcabile, printr-
un site pe internet, furnizare de divertisment
video, nedescărcabil, printr-un site internet,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de filme şi
de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
informaţii despre activităţi culturale, furnizare
de informaţii despre antrenamentul fizic pe
unsite web online, furnizare de informaţii
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informaţii despre divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir şi online, furnizare de informaţii despre
divertisment şi evenimente de divertisment, în
reţele online şi pe internet, furnizare de informaţii
despre educaţie fizică pe un site web online,
furnizare de informaţii despre formarea continuă
pe internet, furnizare de informaţii despre
învăţământ online, furnizare de informaţii despre
divertisment prin mijloace electronice, furnizare
de informaţii în domeniul divertismentului prin
intermediul unei reţele globale de calculatoare,
furnizare de informaţii în materie de educaţie,
furnizare de informaţii în materie de divertisment,
furnizare de informaţii referitoare la programe de
televiziune, furnizare de informaţii şi întocmire de
rapoarte privind progresul, cu privire la educaţie
şi instruire, furnizare de informaţii şi ştiri online
în domeniul formării profesionale, furnizare de
informaţii online despre jucători, furnizare de
informaţii online în domeniul divertismentului
cu jocuri pe calculator, furnizare de informaţii
online referitoare la mijloace media audio şi
vizuale, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, furnizare de
jocuri video online, nedescărcabile, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcat ă) pentru site-
uri web mp3 de pe internet, furnizare de
muzică digitală, nedescărcabil ă de pe site-
uri web de internet cu muzică în format
mp3, furnizare de muzică nedescărcabilă în
format digital de pe internet, furnizare de
pregătire, educaţie şi îndrumare, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, furnizare de programe multimedia de
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divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare de
publicaţii nedescărcabile dintr-o reţea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot
fi consultate, furnizare de publicaţii electronice
dintr-o reţea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicaţii
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, furnizare de publicaţii electronice online,
nedescărcabile, furnizare de seminare online
de formare (instruire), furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul filmelor video,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul publicaţiilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizare de spectacole de divertisment în
direct, furnizare de divertisment online sub
formă de campionate sportive fantastice,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, furnizarea
de tutoriale online (instruire), furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizarea educaţiei, găzduire şi organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la televiziune, închiriere de aparatură de
iluminare pentru studiouri de televiziune,
închiriere de camere de televiziune, închiriere
de decoruri pentru studiouri de televiziune,
închiriere de decoruri pentru televiziune şi
filme cinematografice, închiriere de dispozitive
de iluminare pentru platourile de televiziune,
închiriere de echipament de televiziune pentru
comprimarea interactivă şi digitală, închiriere
de instalaţii pentru producţia de programe de
televiziune, închiriere de maşini şi aparate de
divertisment, închiriere de materiale înregistrate
legate de divertisment, închiriere de programe
de televiziune, închiriere de suporturi de
date înregistrate în scopuri de divertisment,
închirierea de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru sau a studiourilor de
televiziune, închirierea de posturi de radio
şi televiziune, închiriere de echipament de
iluminat pentru televiziune, informare în legătură
cu activităţi culturale, informaţii cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet,
informaţii despre divertismentul sub formă de
jocuri pe calculator, furnizate online dintr-o
bâză de date electronică sau într-o reţea
globală de comunicaţii, informaţii în domeniul
educaţiei, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, informaţii
în materie de educaţie, informaţii în materie
de divertisment, instruire în domeniul educaţiei
fizice, instruire în materie de educaţie fizică
pentru adulţi şi copii, intervievarea personajelor

contemporane în scopuri de divertisment,
furnizarea de jocuri pe internet (care nu
pot fi descărcate), managementul artistic al
locurilor amenajate pentru divertisment, servicii
de montaj de producţii de divertisment lejer,
servicii de montaj de programe de televiziune,
furnizarea de muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, oferire de
divertisment muzical de către formaţii vocale,
operarea de echipamente video şi audio
pentru producţia de programe radiofonice şi
de televiziune, organizare de activităţi de
divertisment, organizare de competiţii pentru
divertisment, organizare de concursuri de
divertisment, organizare de concursuri în materie
de educaţie, organizare de concursuri pe
internet, organizare de concursuri telefonice
(divertisment), organizare de conferinţe cu
privire la educaţie, organizare de conferinţe în
materie de activităţi culturale, organizare de
conferinţe referitoare la educaţie, organizare de
conferinţe referitoare iadivertisment, organizare
de congrese şi de conferinţe în scopuri
culturale şi educative, organizare de convenţii
în scopuri de divertisment, organizare de
demonstraţii în scopuri culturale, organizare
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment şi sportiv, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente sportive şi culturale comunitare,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităţilor, organizare de examinări şi teste
în domeniul educaţiei, organizare de excursii
pentru divertisment, organizare de expoziţii
în scopuri de divertisment, organizare de
expoziţii în scopuri culturale sau educative,
organizare de expoziţii pentru divertisment,
organizare de festivaluri în scopuri culturale,
organizarea de prezentări în scopuri de
divertisment, organizarea de seminarii în materie
de activităţi culturale, organizarea de spectacole
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea şi susţinerea de târguri de
educaţie, planificarea programelor de radio şi de
televiziune, pregătire de emisiuni de divertisment
pentru cinema, pregătire de programe de
divertisment pentru difuzare, pregătire de
programe de televiziune, pregătire de programe
radiofonice şi de televiziune, pregătire şi
producţie de programe de radio şi televiziune,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct, prezentare de programe de televiziune,
prezentare de spectacole de divertisment
în direct, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producere de programe de
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televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, producţie de casete audio în scopuri
de divertisment, producţie de divertisment sub
formă de programe de televiziune, producţie
de divertisment sub formă de seriale de
televiziune, producţie de efecte speciale pentru
televiziune, producţie de emisiuni de televiziune
de divertisment, producţie de emisiuni de
televiziune, producţie de evenimente de
divertisment în direct, producţie de evenimente
în domeniul sporturilor electronice pentru
televiziune, producţie de evenimente sportive
pentru televiziune, producţie de filme de
televiziune şi cinematografice, producţie de
filme în scopuri de divertisment, producţie de
filme pentru televiziune, producţie de materiale
de divertisment audio, producţie de programe
animate pentru televiziune şi televiziunea prin
cablu, producţie de programe de divertisment
pentru televiziune, producţie de programe
de televiziune în direct pentru divertisment,
producţie de programe de televiziune, producţie
de programe de televiziune cu subtitrare,
producţie de programe de televiziune în direct,
producţie de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, producţie de programe
educative de televiziune, producţie de programe
pentru televiziunea prin cablu, producţie de
programe radiofonice şi de televiziune, producţie
de programe tv, producţie de spectacole
de divertisment cu dansatori şi cântăreţi,
producţie de spectacole de divertisment cu
instrumentişti, producţie de spectacole de
televiziune, producţie de divertisment sub formă
de casete video, producţie de divertisment
sub formă de înregistrări audio, producţie de
televiziune, producţii de film, televiziune şi
radio, programare de televiziune (programare),
programe de televiziune prin cablu (programare),
publicare de broşuri cu informaţii despre
programele de televiziune, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare de reviste pe internet, publicare
electronică de texte şi materiale tipărite,
cu excepţia textelor publicitare, pe internet,
publicare pe internet a unui ziar, pentru
clienţi, publicare online de ziare electronice,
publicarea de materiale multimedia online,
punere la dispoziţie de săli de divertisment,
punerea la dispoziţie de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, realizare
de expoziţii cu scopuri culturale, realizare de
programe de divertisment radiofonic, realizare
de spectacole de divertisment în direct,
realizarea de concursuri pe internet, seriale de
televiziune prin satelit, servicii ale studiourilor

de înregistrare, film, video şi televiziune, servicii
ale studiourilor de televiziune, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, servicii de achiziţionare de bilete
pentru evenimente de divertisment, servicii de
agenţie de bilete online pentru divertisment,
servicii de bibliotecă online, şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare
la ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o
reţea online de calculatoare, nedescă rcabile,
servicii de biblioteci pentru cercetare online,
servicii de consiliere şi informare privind
cariera (asistenţă educaţională şi de instruire),
servicii de consultanţă cu privire la educaţie
şi instruire, servicii de consultanţă în domeniul
divertismentului, prestate pe internet, servicii
de consultanţă în domeniul divertismentului,
servicii de consultanţă în materie de educaţie,
servicii de consultanţă şi informare referitoare
la pregătirea, coordonarea şi organizarea
de concerte, servicii de consultanţă şi
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
şi organizarea de conferinţe, servicii de
consultanţă şi informare referitoare la pregă
tirea, coordonarea şi organizarea de congrese,
servicii de consultanţă şi informare referitoare
la pregătirea, coordonarea şi organizarea
de simpozioane, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune, servicii
de divertisment de televiziune cu circuit
închis, servicii de divertisment furnizate on-
line printr-o bază de date computerizată sau
prin internet, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
divertisment radiofonice prin internet, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de biblioteci pentru consultare online,
servicii de educaţie furnizate prin intermediul
radioului, servicii de educaţie furnizate prin
programe de televiziune, servicii de educaţie
furnizate prin televiziune, servicii de educaţie,
primară referitoare la alfabetizare, servicii de
educaţie şi formare profesională, servicii de
educaţie şi instruire referitoare ia asistenţa
medicală, servicii de educaţie, instruire şi
divertisment, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de programe de televiziune, servicii de
furnizare de divertisment sub formă de concerte
în direct, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de iluminat în scopuri de divertisment,
servicii de informaţii şi consultanţă cu privire
la divertisment, servicii de înregistrări audio,
de filme, video şi de televiziune, servicii de
înregistrări sonore şi video de divertisment,
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servicii de învăţământ la distanţă oferite online,
servicii de jocuri de realitate virtuală furnizate
online dintr-o reţea de calculatoare, servicii
de jocuri electronice nedescărcabile furnizate
prin intermediul intemetului, servicii de jocuri
online, nedesărcabile, servicii de montaj de
divertisment lejer, servicii de prezentare în scop
de divertisment, servicii de prezentatori de
radio şi de televiziune, servicii de producţie de
programe de televiziune, servicii de producţie
de divertisment sub formă de materiale video,
servicii de programare a ştirilor în vederea
transmiterii prin internet, servicii de programe
de ştiri pentru radio sau televiziune, servicii
de publicare de programe (software) de
divertisment multimedia, nedescărcabil, servicii
de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, servicii de realizare a
spectacolelor de divertisment transmise în direct,
servicii de divertisment, servicii de divertisment
audio, servicii de divertisment cinematografic,
servicii de divertisment conţinând personaje
fictive, servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment,
servicii de divertisment de tipul reprezentaţiilor
cinematografice, servicii de divertisment de
tipul spectacolelor de teatru şi cabaret, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment furnizate de
solişti, servicii de divertisment furnizate în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment legate de concursuri, servicii
de divertisment muzical cu jazz, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment oferite pentru copii, servicii de
divertisment pentru asocierea de utilizatori şi
jocuri de calculator, servicii de divertisment
pentru copii, servicii de divertisment pentru
marele public, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio şi
video, servicii de divertisment pentru producţia
de spectacole în direct, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări audio
şi video, servicii de divertisment prestate
de artiştii interpreţi, servicii de divertisment
prestate de cântăreţi, servicii de divertisment
prestate de formaţii muzicale, servicii de
divertisment prestate de muzicieni, servicii de
divertisment prin intermediul jocurilor video,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
radiofonic şi televizat, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări şi răspunsuri
(quiz), servicii de divertisment referitoare la
jocurile de popice, servicii de divertisment
sub formă de filme cinematografice, servicii

de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii educative, de divertisment şi
sportive, simpozioane pe teme de educaţie,
simpozioane pe teme de divertisment, sisteme
de joc (divertisment, educaţie), spectacole
de televiziune prin satelit, stabilirea grilei
de programe de televiziune (programare),
transmisia simultană a unor programe de
televiziune pe mai multe canale, turnee sub
formă de servicii de divertisment.

───────

(210) M 2021 09187 (111)183413
(151) 29/12/2021
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZIUNE , CALEA
DOROBANŢILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010565,
ROMANIA

(540)

ART PASS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Producţie de publicitate televizată şi
radiofonică, producţie şi distribuţie de reclame
la radio şi Ia televiziune, promovare (publicitate)
de concerte, publicare de materiale publicitare
online, stabilirea de abonamente la un canal de
televiziune pentru terți, administrare a afacerilor
pentru artişti din domeniul divertismentului,
administrare de programe de schimburi culturale
şi educative, publicitate online, servicii de
agenţii de publicitate, analiză comercială, servicii
de informare şi cercetare de piaţă, analiza
reacţiei la publicitate şi cercetare de piaţă,
analiza sensibilizării publicului cu privire la
publicitate, calcularea cotei de audienţă pentru
emisiuni de radio şi televiziune, cercetare
de piaţă pentru publicitate, colectarea de
informaţii privind publicitatea, compilare de
anun Juri publicitare pentru a fi utilizate
ca pagini web pe internet, compilare de
statistici privind publicitatea, consultanţă în
afaceri privind publicitatea, consultanţă în
publicitate şi marketing, consultanţă pentru
afaceri privind publicitatea, consultanţă privind
managementul afacerilor, inclusiv prin internet,
consultanţă privind publicitatea, consultanţă
privind publicitatea comercială, consultanţă
privind publicitatea In presă, consultanţă
referitoare la servicii de publicitate şi promovare,
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dezvoltare de concepţii de publicitate, difuzare
de anunţuri publicitare prin reţele de comunicaţii
online, difuzare de anunţuri publicitare prin
internet, difuzare de materiale publicitare pentru
terţi, printr-o reţea de comunicaţii on-line pe
internet, difuzare de materiale publicitare online,
difuzarea de date privind publicitatea, difuzarea
publicităţii pe internet pentru terţi, efectuarea de
studii interne privind comunicările comerciale,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau de publicitate, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcţie de căutare, furnizare de
informaţii comerciale din baze de date online,
furnizare de informaţii comerciale pe internet,
prin reţea prin cablu sau prin alte mijloace
de transfer de date, furnizare de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, pe internet,
furnizare de informaţii despre produse de larg
consum prin internet, furnizare de informaţii
comerciale prin internet privind vânzarea de
automobile, furnizare de informaţii comerciale
privind publicitatea, furnizare de servicii de
informare şi consiliere în domeniul comerţului
electronic, furnizare şi închiriere de spaţiu
publicitar pe internet, furnizare şi închiriere
de spat iu, timpi şi mijloace de publicitate,
furnizarea de servicii de administrare a cursurilor
academice referitoare la înregistrarea cursurilor
online, furnizarea de servicii online de comparare
de preţuri, furnizarea unei pieţe online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
furnizarea unui catalog online cu informaţii
comerciale pe internet, furnizarea unui ghid
de publicitate de căutare online cu bunurile şi
serviciile prestate de terţi onlme pe internet,
închiriere de spaţiu publicitar pe internet:
închiriere de spaţiu publicitar online, închirieri
de spațiu publicitar pe internet, furnizare de
informaţii comerciale cu privire la produse
de consum în legătură cu alimente sau
băuturi, furnizare de informaţii comerciale cu
privire la produse de consum în legătură cu
calculatoarele portabile furnizare de informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori,
în alegerea produselor şi serviciilor, furnizare
de informaţii şi consultanţă cu privire la
comerţul exterior, intermediere de contracte de
publicitate pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate şi promovare pentru
alte persoane, întocmirea de texte de publicitate
comercială, licitaţii prin telefon şi prin televiziune,
managementul de afaceri al locurilor amenajate
pentru divertisment, servicii de marketing pe
internet, negociere de contracte de publicitate
pentru terți, organizare de abonamente la
mijloace de informare pentru terți, organizare
de abonamente la un canal de televiziune

pentru terți, organizare de tranzacţii comerciale
pentru alte persoane prin intermediul shop-
urilor online, organizare şi coordonare de
licitaţii pe internet, organizarea de publicitate,
pregătire de liste de adrese poştale pentru
servicii de publicitate directă prin poştă (cu
excepţia comercializării), pregătire şi realizare
de planuri şi concepte media şi de publicitate,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, prezentare de firme pe internet şi
în alte medii de comunicare, prezentare de
firme şi produse şi servicii ale acestora pe
internet, promovare de produse şi servicii ale
terţilor prin intermediul anunţurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse
şi servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaţionale, promovare online de
reţele informatizate şi pagini web, promovare
(publicitate) de călătorii, promovare, publicitate şi
marketing pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea desenelor altor
persoane prin furnizarea de portofolii online pe
un site web, promovarea muzicii altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site web,
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea produselor şi serviciilor altor
persoane prin internet, publicitate la produsele
şi serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcţie de căutare,
publicitate pentru terţi pe internet, publicitate prin
intermediul mediilor electronice şi îndeosebi prin
internet, publicitate prin transmisia de publicitate
online pentru terţi prin reţele de comunicaţii
electronice, publicitate radio şi de televiziune,
publicitate cu răspuns direct, publicitate de
tip pay-per-click (ppc), publicitate directă prin
poştă, publicitate directă prin poştă pentru
atragerea de noi clienţi şi menţinerea bazei de
clienţi existente, publicitate în cinematografe,
publicitate în domeniul turismului şi călătoriilor,
publicitate în presa de interes general şi în presa
de specialitate, publicitate în reviste, publicitate
în reviste, broşuri şi ziare, publicitate în sectorul
transport şi livrare, publicitate în vederea
recrutării personalului, publicitate on-line într-
o reţea informatizată, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
pe peliculă cinematografică, publicitate pe taxi,
publicitate pentru bunurile şi serviciile altor
comercianţi, care dau posibilitatea clienţilor să
vizualizeze şi să compare în mod convenabil
bunurile oferite de respectivii comercianţi,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidenţiale,
publicitate pentru pelicule cinematografice,
publicitate pentru produsele altor comercianţi,
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care dau posibilitatea clienţilor să vadă
şi să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianţi, publicitate pentru
recrutare de personal, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, publicitate prin bannere,
publicitate prin corespondenţă, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de
afişare, publicitate prin intermediul reţelelor
de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
promoţională desfăşurată prin telefon, publicitate
radiofonică, servicii de comerţ cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile,
servicii de consultanţă în domeniul marketingului
pe internet, servicii de consultanţă în
legătură cu reclame, publicitate şi marketing,
servicii de consultan ţă în managementul
afacerilor, prin intermediul internetului, servicii
de consultanţă privind comerţul internaţional,
servicii de consultanţă privind publicitatea,
servicii de consultanţă privind publicitatea pentru
beneficiarii de francîze, servicii de consultanţă şi
informare cu privire la contabilitate, servicii de
corelare a reţelelor de publicitate online pentru
conectarea persoanelor din publicitate la site-
uri web, servicii de creare de mărci (publicitate
şi promovare), servicii de editare de publicitate,
servicii de furnizare de informaţii online prin
intermediul unui registru comercial, servicii de
gestionare a forţei de muncă pentru tehnicieni
de filme şi televiziune, servicii de informaţii
comerciale, prin internet, servicii de informaţii
privind publicitatea, servicii de intermediere
referitoare la publicitate, servicii de management
de personal angajat în publicitate, servicii
de planificare pentru publicitate, servicii de
promovare şi publicitate, servicii de publicitate
furnizate prin internet, servicii de publicitate
oferite de o agenţie specializată în publicitate
prin radio şi televiziune, servicii de publicitate
prin intermediul textelor afişate pe ecrane de
televiziune, servicii de publicitate şi marketing
online, servicii de reclamă şi publicitate, servicii
de rezervare a forţei de muncă pentru tehnicieni
de filme şi televiziune, servicii de informare
privind afacerile, servicii de informare privind
prelucrarea de date, servicii de informare şi
consiliere în materie de tarife, servicii de
publicitate, servicii de publicitate de exterior,
servicii de publicitate digitală, servicii de
publicitate directă prin poştă furnizate de
întreprinderi specializate, servicii de publicitate
exterioară, servicii de publicitate furnizate de o
agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
servicii de publicitate furnizate pe internet,
servicii de publicitate furnizate prin intermediul
unei baze de date, servicii de publicitate în

presă, servicii de publicitate pentru produse
cosmetice, servicii de publicitate pentru produse
de parfumerie, servicii de publicitate pentru
produse farmaceutice, servicii de publicitate
pentru promovarea comerţului electronic, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecţiunile medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele şi
iniţiativele de mediu, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenţei sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate prin afişarea de reclame pe
baloane, servicii de publicitate şi de promovare,
servicii de publicitate şi de promovare de
vânzări, servicii de publicitate şi marketing,
servicii de publicitate şi promovare, precum
şi servicii de consultanţă aferente, servicii de
publicitate şi reclamă, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate,
promovare şi relaţii publice, servicii promoţionale
de publicitate, servicii online de prelucrare de
date, servicii de vânzare cu amănuntul de
carduri preplătite ale terţilor pentru cumpărarea
de servicii de divertisment.
38. Difuzare de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune prin cablu,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
retransmise prin intermediul sateliţilor spaţiali,
difuzare de programe de televiziune transmise
prin legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe radio şi de televiziune,
difuzare de programe video şi audio prin internet,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzarea
la radio şi televiziune, difuzare de programe
de radio şi televiziune interactive, difuzare de
programe de radio şi televiziune, inclusiv prin
reţele de cablu, transmitere de programe de
televiziune, transmitere de programe radio şi
de televiziune, transmitere digitală de date
pe internet, distribuire de date sau imagini
audiovizuale printr-o reţea informatică globală
sau prin internet, difuzare de filme prin
televiziune, difuzare de material audio şi video
pe internet, transmisie tv prin internet, acces
la conţinut, pagini de internet şi portaluri,
asigurarea accesului ia baze de date pe internet,
asigurarea accesului la telecomunicaţii şi a
legăturilor la bazele de date computerizate şi la
internet, asigurarea accesului la internet protocol
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tv, asistenţă în furnizarea de programe de
televiziune prin cablu, oferită terţilor, comunicare
de informaţii prin televiziune, comunicare
electronică prin spaţii de chat, linii de chat şi
forumuri pe internet, comunicare prin bloguri
online, comunicarea cu terminale de computere
şi acces internet, comunicaţii prin televiziune
pentru reuniuni, comunicaţii printr-o reţ ea de
calculator globală sau internet, exploatare de
reţele de televiziune prin cablu, exploatarea
emiţătoarelor de televiziune pământ-satelit,
exploatarea sistemelor de televiziune prin cablu,
furnizare de acces la conţinut, site-uri şi portaluri
de internet, furnizare de acces la site-uri pe
internet sau orice altă reţea de comunicaţii,
furnizare de acces la telecomunicaţii şi de linkuri
la baze de date computerizate şi ia internet,
furnizare de alerte de notificare prin e-mail,
prin intermediul internetului, furnizare de camere
de chat online pentru reţelele sociale, furnizare
de camere de chat online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
furnizare de conexiuni de telecomunicaţii la
internet sau la baze de date, furnizare de
echipamente pentru televiziune pentru transmisii
din locaţii exterioare, furnizare de forumuri
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizare de informaţii
cu privire Ia radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, furnizare de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la
servere online pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare, furnizare de
servicii de acces la internet, furnizare de
servicii de buletine informative electronice şi
camere de chat online, furnizare de servicii
de comunicaţii online, furnizare de spat ii
de chat online şi de buletine informative
electronice pentru transmisia de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizarea accesului
de telecomunicaţii la conţinut audio furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la conţinut video şi audio furnizat printr-un
serviciu online de video la cerere, furnizarea de
acces fa distanţă securizat pentru utilizatori, prin
internet, la reţele de calculator private, furnizarea
de buletine informative electronice online pentru
transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, furnizarea de chatroom pe internet,
furnizarea de conexiuni de telecomunicaţii la
internet, furnizarea de forumuri online, furnizarea
de forumuri online pentru comunicare în
domeniul jocurilor electronice, furnizarea de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la un
avizier interactiv online, informaţii cu privire la
radiodifuziunea prin cablu a programelor de
televiziune, leasing (închirierea) de echipamente

de televiziune prin cablu, fără posibilitatea
de achiziție prin rate sau prin închiriere,
prestare de servicii de comunicaţii de voce pe
internet, radiodifuziune de conţinut audiovizual
şi multimedia pe internet, radiodifuziune de
filme cinematografice pe internet, radiodifuziune
de programe de televiziune pe internet,
radiodifuziune de programe de televiziune
folosind servicii video la cerere şi de televiziune
cu plată, radiodifuziune de programe de
televiziune şi radio prin reţele de cablu
sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune şi
transmitere de programe de televiziune cu
plată, radiodifuziune şi transmitere de programe
de televiziune prin cablu, recepţionarea de
programe de televiziune pentru transmisia
mai departe către abonaţi, redirecţ ionare de
mesaje de toate tipurile la adrese de internet
(mesagerie web), schimb electronic de mesaje
prin linii de chat, spaţii de chat şi forumuri
pe internet, servicii de comunicare online,
servicii de comunicaţii prestate pe internet,
servicii de difuzare audio şi video prestate pe
internet, servicii de difuzare prin satelit privind
divertismentul, servicii de difuzare referitoare
la televiziunea prin protocol de internet (îtpv),
servicii de furnizare a accesului la internet,
servicii de furnizare de internet, servicii de
informaţii online privind telecomunicaţiile, servicii
de radiodifuziune prin internet, servicii de
telecomunicaţii furnizate pe internet, intranet
şi extranet, servicii de telecomunicaţii prestate
pe platforme şi portaluri pe internet şi pe
alte suporturi media, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
servicii de transmisie electrică de date prin
intermediul unei reţele globale de procesare
de date la distanţă, inclusiv prin internet,
servicii de informare privind radiodifuziunea,
servicii de informare privind reţelele electronice
de comunicare, servicii de informare privind
telecomunicaţiile, servicii de informare şi
consiliere privind serviciile de telecomunicaţii,
servicii de informare, consultanţă şi consiliere
privind telecomunicaţiile, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile, servicii
media mobile de tipul transmisiei electronice
de conţinut media de divertisment, servicii
poştale care utilizează internetul şi alte reţele
de comunicaţii, servicii prestate de furnizori
de servicii de internet, servicii prestate de un
furnizor de servicii de internet (isp), servicii
online, şi anume expediere (transmitere) de
mesaje, teledifuziune simultană prin reţele
globale de comunicare, internet şi reţele fără
fir, televiziune prin cablu, transfer de date fără
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fir prin internet, transfer de informaţii şi date
prin reţele de calculatoare şi internet, transfer
de informaţii şi de date prin servicii online şi
pe internet, transfer şi răspândire de informaţii
şi date prin reţele de calculatoare şi internet,
transfer internaţional de date, transmisia
de felicită ri electronice online, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe internet, transmisie de
date computerizate prin televiziune, transmisie
de date prin satelit pe baza unei reţele
globale online de calculatoare, transmisie de
informaţii prin reţele naţionale şi internaţionale,
transmisie de informaţii online, transmisie
de programe de radio şi televiziune prin
satelit, transmisie de software de divertisment
interactiv, transmisie electronică de programe
de calculator prin internet, transmisie şi difuzare
fără fir de programe de televiziune, transmisie
internaţională de date, transmisii audio, video
şi multimedia prin internet şi alte reţele de
comunicaţii, transmisiuni în direct accesibile
prin intermediul paginilor de internet (cameră
web), transmitere de conţinuturi multimedia pe
internet, transmitere de date audio pe internet,
transmitere de date pe internet, transmitere
de date sau imagini audiovizuale printr-o reţea
globală de calculatoare sau internet, transmitere
de date video pe internet, transmitere de
ghiduri de programe de televiziune interactive,
transmitere de mesaje, date şi conținut prin
internet şi alte reţele de comunicaţii, transmitere
pe internet de conţinut creat de utilizatori,
transmitere pe internet de materiale video,
filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conţinut creat de utilizatori, conţinut audio şi
de informaţii, transmitere şi distribuţie de date
sau imagini audiovizuale printr-o reţea globală
de calculatoare sau prin internet, transmiterea
de programe de televiziune prin sateliţi spaţiali,
transmiterea documentelor online printr-o reţea
globală de calculatoare.
41. Acordarea de premii în educaţie, activităţi
de divertisment, sportive şi culturale, activităţi
sportive şi culturale, activităţi culturale,
administrare (organizare) de activît aţi culturale,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, servicii de agenţii de bilete
(divertisment), agenţii de rezervări în domeniul
divertismentului, asigurare de testări şi evaluări
în {domeniul educaţiei, furnizate prin intermediul
calculatorului, ateliere organizate în scopuri
culturale (instruire), centre de divertisment,
cercetare în domeniul educaţiei, certificare
cu privire la acordarea de premii în
domeniul educat iei, acreditare de servicii de

educaţie, organizarea de concerte muzicale
pentru televiziune, organizarea de concursuri
(educaţie sau divertisment), consiliere în
carieră (educaţie), consiliere şi coaching cu
privire la carieră (consiliere şi asistenţă cu
privire la educaţie), consultanţă profesională
referitoare la educaţie, coordonare de activităţi
de divertisment, coordonare de activităţi
culturale, coordonare de cursuri de instruire,
de educaţie şi de pregătire pentru tineri
şi adulţi, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de expoziţii în scopuri
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, creare de
formate pentru programe de televiziune, şcoli
de grădiniţe (educaţie), demonstraţii în direct
pentru divertisment, desfăşurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, desfăşurare de
expoziţii în scop de divertisment, dezvoltare
de programe internat ionale de schimb de
experienţă pentru studenţi (educaţie), difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment de radio şi televiziune, divertisment
de tipul programelor de televiziune continue
în domeniul varietăţilor, divertisment difuzat
prin televiziune prin reţele ip, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, divertisment de tipul competiţiilor
desfăşurate pe pistă şi pe teren, divertisment
de tipul concertelor, divertisment de tipul
concursurilor de frumuseţe, divertisment de
tipul concursurilor de mers pe role (roller
derby), divertisment de tipul concursurilor de
ortografie, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul prezentă rilor
de modă, divertisment de tipul producţiilor
teatrale, divertisment de tipul reprezentaţiilor
de dans, divertisment de tipul reprezentaţiilor
unei orchestre simfonice, divertisment de tipul
reprezentaţiilor unor orchestre, divertisment de
tipul seriilor de concursuri, divertisment de
tipul spectacolelor de lumini, divertisment de
tipul turneelor, divertisment difuzat într-o reţea
globală de comunicaţii, divertisment difuzat
prin tv fără fir, divertisment furnizat în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment furnizat prin sisteme
de videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment în direct, divertisment interactiv,
divertisment interactiv online, divertisment
muzical, divertisment muzical oferit de către
formaţii instrumentale, divertisment oferit prin
intermediul producţiilor teatrale, divertisment on-
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line, divertisment pe internet, divertisment prin
filme, divertisment sub formă de producţii de
teatru însoţite de servirea cinei, divertisment
sub formă de spectacole de dans în direct,
divertisment sub formă de spectacole în direct
şi apariţia personală a unui personaj costumat,
divertisment teatral, divertisment televizat,
educaţie, educaţie cu privire la sănătatea fizică,
educaţie în domeniu! artei prin intermediul
cursurilor prin corespondenţă, educaţie în
domeniul conştientizării necesităţii de mişcare,
educaţie în domeniul informaticii, educaţie în
domeniul lingvistic, educaţie muzicală, educaţie
preşcolară, educaţie privind siguranţa traficului
rutier, educaţie reiigioas ă, educaţie şi formare
în domeniul muzicii şi divertismentului, educaţie
şi instruire, educaţie şi instruire în domeniul
procesării datelor electronice, educaţie şi
instruire privind conservarea naturii şi mediul,
educaţie, divertisment şi sport, furnizarea
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe posturi, nedescărcabile, furnizare de
activităţi culturale, furnizare de atracţii pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare
de atracţii pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de benzi desenate online care nu
pot fi descărcate, furnizare de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de clasamente pe categorii
de vârstă pentru conţinut de televiziune, film,
muzică, video şi jocuri video, furnizare de
conţinut audio online nedescărcabil, furnizare
de cursuri de instruire online, furnizare de
divertisment multimedia nedescărcabil, printr-un
site pe internet, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme, nedescărcabile, printr-
un site pe internet, furnizare de divertisment
video, nedescărcabil, printr-un site internet,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de filme şi
de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
informaţii despre activităţi culturale, furnizare
de informaţii despre antrenamentul fizic pe
unsite web online, furnizare de informaţii
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informaţii despre divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir şi online, furnizare de informaţii despre
divertisment şi evenimente de divertisment, în
reţele online şi pe internet, furnizare de informaţii
despre educaţie fizică pe un site web online,
furnizare de informaţii despre formarea continuă
pe internet, furnizare de informaţii despre

învăţământ online, furnizare de informaţii despre
divertisment prin mijloace electronice, furnizare
de informaţii în domeniul divertismentului prin
intermediul unei reţele globale de calculatoare,
furnizare de informaţii în materie de educaţie,
furnizare de informaţii în materie de divertisment,
furnizare de informaţii referitoare la programe de
televiziune, furnizare de informaţii şi întocmire de
rapoarte privind progresul, cu privire la educaţie
şi instruire, furnizare de informaţii şi ştiri online
în domeniul formării profesionale, furnizare de
informaţii online despre jucători, furnizare de
informaţii online în domeniul divertismentului
cu jocuri pe calculator, furnizare de informaţii
online referitoare la mijloace media audio şi
vizuale, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, furnizare de
jocuri video online, nedescărcabile, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcat ă) pentru site-
uri web mp3 de pe internet, furnizare de
muzică digitală, nedescărcabil ă de pe site-
uri web de internet cu muzică în format
mp3, furnizare de muzică nedescărcabilă în
format digital de pe internet, furnizare de
pregătire, educaţie şi îndrumare, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare de
publicaţii nedescărcabile dintr-o reţea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot
fi consultate, furnizare de publicaţii electronice
dintr-o reţea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicaţii
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, furnizare de publicaţii electronice online,
nedescărcabile, furnizare de seminare online
de formare (instruire), furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul filmelor video,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul publicaţiilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizare de spectacole de divertisment în
direct, furnizare de divertisment online sub
formă de campionate sportive fantastice,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, furnizarea
de tutoriale online (instruire), furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizarea educaţiei, găzduire şi organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la televiziune, închiriere de aparatură de
iluminare pentru studiouri de televiziune,
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închiriere de camere de televiziune, închiriere
de decoruri pentru studiouri de televiziune,
închiriere de decoruri pentru televiziune şi
filme cinematografice, închiriere de dispozitive
de iluminare pentru platourile de televiziune,
închiriere de echipament de televiziune pentru
comprimarea interactivă şi digitală, închiriere
de instalaţii pentru producţia de programe de
televiziune, închiriere de maşini şi aparate de
divertisment, închiriere de materiale înregistrate
legate de divertisment, închiriere de programe
de televiziune, închiriere de suporturi de
date înregistrate în scopuri de divertisment,
închirierea de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru sau a studiourilor de
televiziune, închirierea de posturi de radio
şi televiziune, închiriere de echipament de
iluminat pentru televiziune, informare în legătură
cu activităţi culturale, informaţii cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet,
informaţii despre divertismentul sub formă de
jocuri pe calculator, furnizate online dintr-o
bâză de date electronică sau într-o reţea
globală de comunicaţii, informaţii în domeniul
educaţiei, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, informaţii
în materie de educaţie, informaţii în materie
de divertisment, instruire în domeniul educaţiei
fizice, instruire în materie de educaţie fizică
pentru adulţi şi copii, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment,
furnizarea de jocuri pe internet (care nu
pot fi descărcate), managementul artistic al
locurilor amenajate pentru divertisment, servicii
de montaj de producţii de divertisment lejer,
servicii de montaj de programe de televiziune,
furnizarea de muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, oferire de
divertisment muzical de către formaţii vocale,
operarea de echipamente video şi audio
pentru producţia de programe radiofonice şi
de televiziune, organizare de activităţi de
divertisment, organizare de competiţii pentru
divertisment, organizare de concursuri de
divertisment, organizare de concursuri în materie
de educaţie, organizare de concursuri pe
internet, organizare de concursuri telefonice
(divertisment), organizare de conferinţe cu
privire la educaţie, organizare de conferinţe în
materie de activităţi culturale, organizare de
conferinţe referitoare la educaţie, organizare de
conferinţe referitoare iadivertisment, organizare
de congrese şi de conferinţe în scopuri
culturale şi educative, organizare de convenţii
în scopuri de divertisment, organizare de
demonstraţii în scopuri culturale, organizare

de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment şi sportiv, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente sportive şi culturale comunitare,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităţilor, organizare de examinări şi teste
în domeniul educaţiei, organizare de excursii
pentru divertisment, organizare de expoziţii
în scopuri de divertisment, organizare de
expoziţii în scopuri culturale sau educative,
organizare de expoziţii pentru divertisment,
organizare de festivaluri în scopuri culturale,
organizarea de prezentări în scopuri de
divertisment, organizarea de seminarii în materie
de activităţi culturale, organizarea de spectacole
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea şi susţinerea de târguri de
educaţie, planificarea programelor de radio şi de
televiziune, pregătire de emisiuni de divertisment
pentru cinema, pregătire de programe de
divertisment pentru difuzare, pregătire de
programe de televiziune, pregătire de programe
radiofonice şi de televiziune, pregătire şi
producţie de programe de radio şi televiziune,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct, prezentare de programe de televiziune,
prezentare de spectacole de divertisment
în direct, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producere de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, producţie de casete audio în scopuri
de divertisment, producţie de divertisment sub
formă de programe de televiziune, producţie
de divertisment sub formă de seriale de
televiziune, producţie de efecte speciale pentru
televiziune, producţie de emisiuni de televiziune
de divertisment, producţie de emisiuni de
televiziune, producţie de evenimente de
divertisment în direct, producţie de evenimente
în domeniul sporturilor electronice pentru
televiziune, producţie de evenimente sportive
pentru televiziune, producţie de filme de
televiziune şi cinematografice, producţie de
filme în scopuri de divertisment, producţie de
filme pentru televiziune, producţie de materiale
de divertisment audio, producţie de programe
animate pentru televiziune şi televiziunea prin
cablu, producţie de programe de divertisment
pentru televiziune, producţie de programe
de televiziune în direct pentru divertisment,
producţie de programe de televiziune, producţie
de programe de televiziune cu subtitrare,
producţie de programe de televiziune în direct,
producţie de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, producţie de programe
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educative de televiziune, producţie de programe
pentru televiziunea prin cablu, producţie de
programe radiofonice şi de televiziune, producţie
de programe tv, producţie de spectacole
de divertisment cu dansatori şi cântăreţi,
producţie de spectacole de divertisment cu
instrumentişti, producţie de spectacole de
televiziune, producţie de divertisment sub formă
de casete video, producţie de divertisment
sub formă de înregistrări audio, producţie de
televiziune, producţii de film, televiziune şi
radio, programare de televiziune (programare),
programe de televiziune prin cablu (programare),
publicare de broşuri cu informaţii despre
programele de televiziune, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare de reviste pe internet, publicare
electronică de texte şi materiale tipărite,
cu excepţia textelor publicitare, pe internet,
publicare pe internet a unui ziar, pentru
clienţi, publicare online de ziare electronice,
publicarea de materiale multimedia online,
punere la dispoziţie de săli de divertisment,
punerea la dispoziţie de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, realizare
de expoziţii cu scopuri culturale, realizare de
programe de divertisment radiofonic, realizare
de spectacole de divertisment în direct,
realizarea de concursuri pe internet, seriale de
televiziune prin satelit, servicii ale studiourilor
de înregistrare, film, video şi televiziune, servicii
ale studiourilor de televiziune, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, servicii de achiziţionare de bilete
pentru evenimente de divertisment, servicii de
agenţie de bilete online pentru divertisment,
servicii de bibliotecă online, şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare
la ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o
reţea online de calculatoare, nedescă rcabile,
servicii de biblioteci pentru cercetare online,
servicii de consiliere şi informare privind
cariera (asistenţă educaţională şi de instruire),
servicii de consultanţă cu privire la educaţie
şi instruire, servicii de consultanţă în domeniul
divertismentului, prestate pe internet, servicii
de consultanţă în domeniul divertismentului,
servicii de consultanţă în materie de educaţie,
servicii de consultanţă şi informare referitoare
la pregătirea, coordonarea şi organizarea
de concerte, servicii de consultanţă şi
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
şi organizarea de conferinţe, servicii de
consultanţă şi informare referitoare la pregă
tirea, coordonarea şi organizarea de congrese,
servicii de consultanţă şi informare referitoare

la pregătirea, coordonarea şi organizarea
de simpozioane, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune, servicii
de divertisment de televiziune cu circuit
închis, servicii de divertisment furnizate on-
line printr-o bază de date computerizată sau
prin internet, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
divertisment radiofonice prin internet, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de biblioteci pentru consultare online,
servicii de educaţie furnizate prin intermediul
radioului, servicii de educaţie furnizate prin
programe de televiziune, servicii de educaţie
furnizate prin televiziune, servicii de educaţie,
primară referitoare la alfabetizare, servicii de
educaţie şi formare profesională, servicii de
educaţie şi instruire referitoare ia asistenţa
medicală, servicii de educaţie, instruire şi
divertisment, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de programe de televiziune, servicii de
furnizare de divertisment sub formă de concerte
în direct, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de iluminat în scopuri de divertisment,
servicii de informaţii şi consultanţă cu privire
la divertisment, servicii de înregistrări audio,
de filme, video şi de televiziune, servicii de
înregistrări sonore şi video de divertisment,
servicii de învăţământ la distanţă oferite online,
servicii de jocuri de realitate virtuală furnizate
online dintr-o reţea de calculatoare, servicii
de jocuri electronice nedescărcabile furnizate
prin intermediul intemetului, servicii de jocuri
online, nedesărcabile, servicii de montaj de
divertisment lejer, servicii de prezentare în scop
de divertisment, servicii de prezentatori de
radio şi de televiziune, servicii de producţie de
programe de televiziune, servicii de producţie
de divertisment sub formă de materiale video,
servicii de programare a ştirilor în vederea
transmiterii prin internet, servicii de programe
de ştiri pentru radio sau televiziune, servicii
de publicare de programe (software) de
divertisment multimedia, nedescărcabil, servicii
de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, servicii de realizare a
spectacolelor de divertisment transmise în direct,
servicii de divertisment, servicii de divertisment
audio, servicii de divertisment cinematografic,
servicii de divertisment conţinând personaje
fictive, servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment,
servicii de divertisment de tipul reprezentaţiilor
cinematografice, servicii de divertisment de
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tipul spectacolelor de teatru şi cabaret, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment furnizate de
solişti, servicii de divertisment furnizate în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment legate de concursuri, servicii
de divertisment muzical cu jazz, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment oferite pentru copii, servicii de
divertisment pentru asocierea de utilizatori şi
jocuri de calculator, servicii de divertisment
pentru copii, servicii de divertisment pentru
marele public, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio şi
video, servicii de divertisment pentru producţia
de spectacole în direct, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări audio
şi video, servicii de divertisment prestate
de artiştii interpreţi, servicii de divertisment
prestate de cântăreţi, servicii de divertisment
prestate de formaţii muzicale, servicii de
divertisment prestate de muzicieni, servicii de
divertisment prin intermediul jocurilor video,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
radiofonic şi televizat, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări şi răspunsuri
(quiz), servicii de divertisment referitoare la
jocurile de popice, servicii de divertisment
sub formă de filme cinematografice, servicii
de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii educative, de divertisment şi
sportive, simpozioane pe teme de educaţie,
simpozioane pe teme de divertisment, sisteme
de joc (divertisment, educaţie), spectacole
de televiziune prin satelit, stabilirea grilei
de programe de televiziune (programare),
transmisia simultană a unor programe de
televiziune pe mai multe canale, turnee sub
formă de servicii de divertisment.

───────

MUNCEL NR. 1, BL. 1, EJ. 1, AP 4,
JUDETUL SIBIU, SIBIU, 550320,
SIBIU, ROMANIA

(540)

SHINING BODY
LOVE YOURSELF

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12;
26.11.01; 02.03.05

clase:
8. Aparate de epilat, aparate de ras, aparate
laser pentru epilare, altele decât cele de
uz medical, aparate pentru epilat, electrice
sau neelectrice, pensete pentru îndepărtarea
părului, accesorii de pedichiură (instrumente
manuale), aparate operate manual pentru
îngrijirea cosmetică a sprâncenelor, clești
pentru întors genele, foarfece pentru cuticule,
foarfeci, instrumentar de pedichiură, instrumente
manuale folosite în îngrijirea frumuseții, pensete,
accesorii pentru manichiură, capete cu role
pentru pile de picioare folosite la eliminarea
pielii întărite, dispozitive neelectrice de șlefuit
unghiile, foarfeci (forfecuțe) de unghii, freză
electrică pentru unghii, instrumente pentru
lustruirea unghiilor (neelectrice), instrumente
pentru îndepărtarea cuticulelor, pile de unghii,
pile de unghii pentru manichiură, pile de
unghii, electrice sau neelectrice, pile electrice de
unghii, pile electronice pentru picioare, truse de
pedichiură, truse de manichiură, ustensile pentru
împins cuticulele.

───────

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

(210) M 2021 09278 (111)183347
(151) 31/12/2021
(732) SHINING BODY SRL, STR.
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(210) M 2021 06845 (111)183438
(151) 21/09/2021
(732) SCANDIA FOOD S.R.L., STRADA

PODULUI NR. 133, JUDEȚ SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., STRADA DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32, CLADIREA
ONE HERASTRAU OFFICE, ETAJUL
6, SECTOR 1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Salam Săliște S Sibiu din 1922
În conformitate cu art.22 din Legea

nr.84/1998, republicată, conform adresei
nr.1005846/25.02.2022, solicitantul nu revendică

un drept exclusiv asupra denumirii: "Salam".

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
29.01.15

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#1b1716), roșu (HEX #ff2018), bej
(HEX #e9ccba), roz (HEX #f40a83),
portocaliu (HEX #ff4500)

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

29. Carne şi produse din carne.
───────

(210) M 2021 08620 (111)183363
(151) 03/12/2021
(732) MEHMET SEDIK KURTDISI, STR.

ION SULEA NR. 28, JUDEȚ ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(540)

ZAGORA ACTIVE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, parfumuri, uleiuri esențiale,
preparate de albire și alte substanțe de spălare,
preparate de curățare, lustruire, degresare și
abrazive.
4. Lumânări și fitile pentru iluminat.

───────
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4. TABELE CU MĂRCILE ÎNREGISTRATE,
PUBLICATE:
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Mărci publicate în BOPI nr. 07/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

1
M 2012
05695

06/09/2012 183366 FEDIMA ROMANIA Fedima Romania
Asociaţia Română
a Producătorilor
şi Furnizorilor de
Ingrediente din
Industria Panificaţiei,
Patiseriei şi Cofetăriei

35 531

2
M 2014
08615

22/12/2014 183276 SC TRANS LUKY SRL COMPLEX TURISTIC
Codrii Bucovinei

43 531

3
M 2015
02934

29/04/2015 183405 BRANDINE
ADVERTISING SRL

WOW LAB THE WHY-
OLOGY INSTITUTE

41 531

4
M 2015
03318

15/05/2015 183444 SC ELECTROGRUP
SA

4, 37, 38 532

5
M 2016
00867

22/02/2016 183303 SC FIVE OF KINGS
SRL

FIVE OF KINGS 28 532

6
M 2016
04896

22/07/2016 182871 GOLDAYS EVENTS
SRL

DILUDILA 41 532

7
M 2016
04898

13/07/2016 183233 SC OCEAN FISH SRL Ocean Fish Passion for
fish!

29, 35 533

8
M 2016
04899

13/07/2016 183234 SC OCEAN FISH SRL Ocean Fish Pasiunea
noastră este peştele!

29, 35 533

9
M 2016
05890

30/08/2016 183236 ANTENA TV GROUP
SA

COOK & PLAY 16, 35, 38,
41, 42

534

10
M 2016
07015

18/10/2016 183278 SC ADTRADE
CONSULTING SRL

VACUTA LOLA 16, 28, 41 534

11
M 2016
08736

28/12/2016 183252 SC AMENA FILM SRL ACTHARSIS 41 534

12
M 2017
00295

26/01/2017 183453 VALENTIN-LIVIU
PANA
NICOLAE-GIORGIAN
CORCODEL

LORENA WINERY 33, 35 535

13
M 2017
00939

15/02/2017 182813 SC NEXT TAXI PLUS
SRL

NEXT TAXI 38 535

14
M 2017
01011

17/02/2017 183197 SC SAN DELICI
NATURA SRL

San Delicio 30 536

15
M 2017 21/03/2017 183230 BRAD ION Contemporani cu

viitorul
7, 9, 11,
12, 35, 38,
41, 42

536

16
M 2017
02361

06/04/2017 182862 MARINESCU
ALEXANDRU
CONSTANTIN

CONDUR by alexandru 18, 25, 35 537

17
M 2017
02362

06/04/2017 182863 MARINESCU
ALEXANDRU
CONSTANTIN

d'Aleaxandru - made to
mesure -

18, 25, 35 537

18
M 2017
02773

26/04/2017 183357 ASOCIATIA
CARAVANA CU
MEDICI

CARAVANA CU
MEDICI

41, 44 538

01901
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Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

19
M 2017
02916

03/05/2017 183376 IONUT POP-BUIA MAKEBA, we are all
one PUB & BISTRO

43 538

20
M 2017
03214

15/05/2017 183247 SION DRAGOŞ
FLORIN

E EDO SUSHI 43 539

21
M 2017
03273

16/05/2017 183262 CIOBANU GETA DUMBRAVA
MINUNATA

35 539

22
M 2017
03348

18/05/2017 183378 REACHMAN
ADVISOR SRL

ALLINK 35 539

23
M 2017
03409

22/05/2017 183356 SC RECOBOL SRL RecoJob 35, 41, 42 539

24
M 2017
03412

22/05/2017 183355 SC RECOBOL SRL Reco 35, 41, 42 540

25
M 2017 25/05/2017 183385 SC MESTA

MARMURA SI
TRAVERTIN SRL

MESTA PIATRA
NATURA

19, 35, 37,
42

540

26
M 2017
03542

25/05/2017 183237 ANTENA TV GROUP
SA

POFTITI IN VACANTA! 16, 35, 38,
41, 42

541

27
M 2017
03543

25/05/2017 183238 ANTENA TV GROUP
SA

AVENTURA DE 4
STELE

16, 35, 38,
41, 42

541

28
M 2017
03869

12/06/2017 183349 LUPASCU CLAUDIA-
TEODORA

COSMETICSFLAME 35 541

29
M 2017
03875

12/06/2017 183167 SC MOVEOS INVEST
SRL

MOVEOS reliable
resources reliable
solutions

35 542

30
M 2017
03943

15/06/2017 183194 SC CONEX TRANS
SRL

la liman bucătărie
dobrogeană aleasă pe
sprânceană!

43 542

31
M 2017
04235

28/06/2017 183417 SC JUST CLASSICS
SRL

Just Classics
MotorSport

12, 35, 37,
41

542

32
M 2017
04236

28/06/2017 183418 SC JUST CLASSICS
SRL

just classics 12, 35, 37 543

04270
29/06/2017 183182 ASOCIATIA CLUB

SPORTIV AQUA
SPORT CITIUS
BUCURESTI

AQUADEMIA DE INOT 35, 41 543

34
M 2017
04610

14/07/2017 183354 Reachman Advisors
SRL

OLLink 35 543

35
M 2017
04716

19/07/2017 183279 SC ASU TRADING
SRL

STIFLER.RO 9 543

36
M 2017
04945

27/07/2017 183397 GUIDER TECH SRL MIOVAL 43 544

37
M 2017
05120

04/08/2017 183066 HUMANIS INTERIM
SRL

Le toast francais
CROQUE - 1925 -

29, 43 544

38
M 2017
05169

08/08/2017 183345 RĂZVAN - IOAN
EFTIMIE

APOLLO BEAUTY
SALON

44 545

39
M 2017
05306

16/08/2017 183465 SC AGRISOL
INTERNATIONAL RO
SRL

Gustoriada 29, 31, 35,
41, 44

546

40
M 2017
05348

18/08/2017 183353 SC ROSERV
PHARMA SRL

Roserv Pharma 35 547

03504

M 2017
33
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Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

41
M 2017
05502

25/08/2017 183193 MACROMEX SRL POULET JAUNE
FERMIER
d'AUVERGNE EDENIA

29, 35 547

42
M 2017
05509

25/08/2017 183362 SC AGRISOL
INTERNATIONAL RO
SRL

AGRISOL GOODIZ Ce
gust. Ce bun. Ce fast.

29, 31, 35,
41, 44

548

43
M 2017
05523

28/08/2017 183460 SC MARTY PAN SRL MARTY
RESTAURANTS

29, 30, 43 549

44
M 2017
06000

18/09/2017 183191 MEDROM LOGISTICS
SRL

MEDROM LOGISTICS 39 549

45
M 2017
06152

25/09/2017 183318 SC ILPAN JR SRL RUSALIO 25 549

46
M 2017
06163

25/09/2017 183180 ASOCIATIA
EUROPEANA
PENTRU
PROMOVAREA
FILMULUI

D DECATLONIADA
PĂRINŢILOR ŞI
COPIILOR

41 550

47
M 2017
06348

03/10/2017 183222 S.C. ILEX COM S.A. NO BUBA 17, 35, 38 550

48
M 2017
06590

13/10/2017 183473 TKP Lubricants Ltd. TKP Lubricants 4 550

49
M 2017
06673

18/10/2017 183386 EUROPE
DEVELOPPEMENT
INTERNATIONAL-R
SA

PRIETENI FĂRĂ
CUVINTE

16, 38, 42 551

50
M 2017
06749

20/10/2017 183166 IMPACT DEVELOPER
& CONTRACTOR SA

Promenada Park
Square

35, 36, 37 551

51
M 2017
06750

20/10/2017 183165 IMPACT DEVELOPER
& CONTRACTOR SA

Royal Poinciana 35, 36, 37 552

52
M 2017
06751

20/10/2017 183164 IMPACT DEVELOPER
& CONTRACTOR SA

Promenada Estates 35, 36, 37 552

53
M 2017
06777

20/10/2017 183226 SIMBIO DATA
SOLUTIONS SRL

simbio data solutions 35, 41, 42 552

54
M 2017
06948

27/10/2017 183472 TKP Lubricants Ltd. TKP Container 6 553

55
M 2017
06949

27/10/2017 183471 TKP Lubricants Ltd. TKP Tanks 20 553

56
M 2017
06967

30/10/2017 183257 SC J.T. GRUP OIL
SRL

FAST DIESEL 35, 37, 39 554

57
M 2017
07087

02/11/2017 183192 SC MEGA IMAGE SRL MEGAGIFTS 16, 35, 39 554

58
M 2017
07111

03/11/2017 183344 RĂZVAN MIHAI
BURLACU

DROPSHOT COFFEE
ROASTERS

11, 30, 35,
39

554

59
M 2017
07159

07/11/2017 183419 POPAS TURISTIC
APOLLO KM 11 SRL

Apollo Km 11 29 555

60
M 2017
07268

09/11/2017 183408 STOP & SHOP
SQUARE SA

DECO FLORA 31, 42 555

61
M 2017
07270

09/11/2017 183409 STOP & SHOP
SQUARE SA

SNAGOV PLAZA 36 556
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Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

62
M 2017
07690

27/11/2017 183387 POLIMED COM SRL CIBELA 35, 36 556

63
M 2017
07935

07/12/2017 183343 SC JOSI LOGISTIC
SRL

AMBULANTA
RUTIERA JOSI

12 557

64
M 2018
00039

08/01/2018 183458 SC M. TABAC SRL NICO MAX 34 557

65
M 2018
00086

09/01/2018 183459 S.C. LOOP
PRODUCTIONS
S.R.L.

KOKU 43 557

66
M 2018
00200

16/01/2018 183396 SC AGRIN-NATURA
UTILAJE SRL

AGRIN 35 558

67
M 2018
00703

06/02/2018 183367 CRISTIAN STANCIU HOTEL CLASSIC INN 43 558

68
M 2018
00757

07/02/2018 183342 SC MISTER TOSH
CAFFE SRL

d'Amore CAFFÈ 30 558

69
M 2018
00793

08/02/2018 183372 MACROMEX SRL EDENIA
PROSPETIMEA
DUPA CULOARE SE
CUNOASTE

29, 35 559

70
M 2018
01578

28/03/2018 183337 SC IASISTING GRUP
SRL

SAFETY FIRST 1 1, 2, 9, 16,
25, 35, 37,
41, 42, 45

559

71
M 2018
08715

28/12/2018 183212 IRINA MARIA
SULIMAN

9, 14, 41 560

72
M 2019
00158

14/01/2019 183463 SC PRODLACTA SA ProdLacta BRAŞOV
Fabrica de lapte

29, 30, 35 560

73
M 2019
00160

14/01/2019 183464 SC PRODLACTA SA PRODLACTA
BRASOV FABRICA DE
LAPTE

29, 30, 35 561

74
M 2019
01759

11/03/2019 183339 EUGEN MANOLACHE PANCRONIC 35, 41, 43 561

75
M 2019
03129

19/04/2019 183200 RIGO TRADING S.A WORMS 30 561

76
M 2019
05718

05/09/2016 183474 Glanbia Nutritionals
(Ireland) Limited

OPTI-MEN 5 562

77
M 2019
05722

05/08/2019 183331 VICTOR MORAR BAGABOO 32, 33 562

78
M 2019
06743

20/09/2019 183442 SC MACK'S
PROFESSIONAL SRL

Bonboneco 100%
FOOD LIFE

29, 35 562

79
M 2019
07393

17/10/2019 183340 ALINA-MONICA
ANDRIESCU

mauve ideas 35, 41 563

80
M 2020
00054

08/01/2020 183322 SC MILCA SRL NESTWAY 6, 19, 24 563

81
M 2020
03510

27/05/2020 183330 Vladimir Termican BabyTime best and
natural for children

12, 20, 24,
35, 43

564

82
M 2020
03726

04/06/2020 183281 VIILE BUDUREASCA
SRL

Budureasca PREMIUM
VINURI NOBILE
ROMÂNEŞTI

33 566

83
M 2020
04415

29/06/2020 183287 GABRIELA MAN DR. MAN slăbești
mâncând

30, 35 566
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Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

84
M 2020
05431

03/08/2020 182811 Koncern za
proizvodnju i promet
konditorskih proizvoda
Bambi A.D. Pozarevac

BISKEY 30 567

85
M 2020
05786

18/08/2020 182803 NITRAMONIA BC N NITRAMONIA
BACĂU

1 567

86
M 2020
05877

20/08/2020 182809 DOLY-COM
DISTRIBUTIE S.R.L.

aROMA 29, 35, 39 567

87
M 2020
06531

16/09/2020 183392 ADRIAN
CORDUNEANU

Topi 25, 28 568

88
M 2020
06702

23/09/2020 182812 S.C. SYNERGA
PHARMACEUTICALS
S.R.L.

SYNERGA
PHARMACEUTICALS

5 568

89
M 2020
07162

07/10/2020 182810 DAS TRANSILVANIA
SRL

HOTEL RESTAURANT
TRANSILVANIA
ZALĂU

43 569

90
M 2020
07586

21/10/2020 183369 CLEVER BUSINESS
TRANSILVANIA SRL

FOCUS PLUS 9, 16, 35,
38, 41, 42

569

91
M 2020
07695

26/10/2020 182814 S.C. GENIUS
NUTRITION SRL

GENIUS NUTRITION
The best or nothing!
iFOOD

5, 30 573

92
M 2020
07719

26/10/2020 182999 CASTEL MIMI S.R.L. AMALGAMA 33 573

93
M 2020
09051

15/12/2020 183462 SC TIS
FARMACEUTIC SA

ATLETIS 5 574

94
M 2020
09112

16/12/2020 182804 S.C. MANDY FOODS
INTERNATIONAL
S.R.L.

Răsfăț de la Mărioara 29, 35, 39 574

95
M 2021
00007

05/01/2021 183373 CONSILIUL
JUDEȚEAN PRAHOVA

DRUMUL VINULUI
PRAHOVA

35 575

96
M 2021
00032

12/01/2021 183204 YLLA FASHION SHOP
SRL

YLLA BY NICOLE
CHERRY

25 575

97
M 2021
00051

06/01/2021 182805 ALEXANDRA-
FLORENTINA LIPAI

BEBEDOCK 18, 24 576

98
M 2021
00533

26/01/2021 183304 SC UNITED SAMAVAL
SRL

Digital
www.webro.digital

42 576

99
M 2021
00589

27/01/2021 183443 AESCULAP PROD
SRL

Gastrozym 5 577

100
M 2021
00980

09/02/2021 183219 QUANTUM DECO
SRL

BUNS BURGERS &
WINGS

29, 30, 35,
43

577

101
M 2021
01925

11/03/2021 183267 LEPTODACTYLUS
SRL

SEAFOOD FESTIVAL 43 577

102
M 2021
02421

24/03/2021 182806 CONSTANTIN
GHEORGHE CIOLTAN

vibrain 5 578

103
M 2021
03134

15/04/2021 183205 SUPER ECO-CASA
SRL

ECO ILUMINAT 35, 37, 41 578

104
M 2021
03554

11/05/2021 183206 FIRE & RESCUE
SERVICES SRL

FIRE & RESCUE
SERVICES SERVICII
INTEGRATE PENTRU
SITUATII DE
URGENTA

35, 37, 39,
45

580
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105
M 2021
03669

10/05/2021 183389 TROZNER ANDRAS Pompe Ulei 7, 37 583

106
M 2021
03801

13/05/2021 183294 DANUBEER
CRAFTS.R.L.

DUNĂREANA
GIURGIU BERE
ARTIZANALĂ EST.
2019

32 583

107
M 2021
04055

24/05/2021 182807 ORKLA FOODS
ROMANIA SA

ANTREFRIGA STIL
RETRO

29, 35, 39 584

108
M 2021
04056

24/05/2021 182808 ORKLA FOODS
ROMANIA SA

ANTREFRIG STIL
RETRO

29, 35, 39 584

109
M 2021
04173

26/05/2021 183285 FILTER
DEVELOPMENT SRL

U personal uniforms 25 585

110
M 2021
04314

02/06/2021 183268 EL KHALIL FADI NAYIRI 3, 14, 16,
18, 25, 43

585

111
M 2021
04337

02/06/2021 183371 VP CEREALE BZ SRL VP NUTRIȚIE
ANIMALĂ

5, 31, 35 586

112
M 2021
04349

03/06/2021 183232 PETRU-PAUL WEIS P Paul Weis 15, 35 586

113
M 2021
04673

16/06/2021 182864 ALEX ECOMMERCE
DISTRIBUTION SRL

Levan 24 587

114
M 2021
04691

16/06/2021 183284 GEORGIANA POPA MAESTRO EGO
MINDLESS
MANIFESTA-TI CU
SMERENIE MARETIA

16, 38, 41 587

115
M 2021
05007

30/06/2021 183176 TRACI ALEXANDR SINCER 29, 30, 35,
43

587

116
M 2021
05072

04/07/2021 183207 ANDREI NAGY DANA
MARIA
BERCIU IOANA
RODICA

O'OMA 35, 41, 42,
44

588

117
M 2021
05226

09/07/2021 183214 THE PROCTER &
GAMBLE COMPANY

Pampers premium
care pants stop &
protect Pocket STOP
360° comfort fit ultra
protection EU Perfume
0% Allergens

5 592

118
M 2021
05412

19/07/2021 183228 LAVINIU-COSMIN
FLONTA
ANDREEA
CONSTANTIN

Sprezza 24, 25 593

119
M 2021
05439

20/07/2021 183208 ASOCIATIA VALEA
ZIMBRILOR - VAMA
BUZAULUI

VALEA ZIMBRILOR 31, 39, 41,
43, 44

593

120
M 2021
05442

20/07/2021 183229 RADU-OLIVIAN
VIGHECIU

EXIT THE NEW
ENTRANCE

25 594

121
M 2021
05471

21/07/2021 183365 SOCIETATEA
CULTURAL
ARTISTICĂ DE
TINERET CONCRET

MICA SĂPTĂMÂNĂ
DE MUZICĂ VECHE

41 594
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122
M 2021
05494

22/07/2021 183251 IRINA-MIHAELA
VASILESCU
ANDY-AUGUSTIN
SZEKELY

GHINDĂ 16, 25, 35,
41

594

123
M 2021
05542

23/07/2021 183202 NEW RDT SRL doku Print la îndemână 9, 40, 42 596

124
M 2021
05554

26/07/2021 183209 ASOCIATIA ROMANA
DESPRE MANCARE

CU BUN GUST 35, 41, 43 597

125
M 2021
05557

26/07/2021 183213 DORRA FASHION
ONLINE SRL

Dorra Fashion 25, 35 600

126
M 2021
05566

26/07/2021 183218 PLEMARCON SRL Rai's flowers 21, 31, 35 601

127
M 2021
05596

27/07/2021 183220 COPIER ONLINE TMG ElectroPulse 12, 35 602

128
M 2021
05603

28/07/2021 183177 GHEORGHE-MARIAN
SÎNTOIU

SGM COMPANY 12, 35, 39,
40

602

129
M 2021
05839

06/08/2021 183313 GAMA BEAUTY SRL FRESH BISTRO since
2021

43 603

130
M 2021
05923

12/08/2021 183312 ASOCIAȚIA CLUB
PRO ARMONIA 357

ARMONIA B G J R L 41, 45 603

131
M 2021
06208

25/08/2021 183390 YONGQIANG XU IDei 8, 9, 14,
21, 26

604

132
M 2021
06219

25/08/2021 183259 TIMO SERV SRL Pretzelino JOY 30 605

133
M 2021
06220

25/08/2021 183260 QUANTUM
CONSTRUCT SRL

Q QUANTUM GROUP 6, 37 605

134
M 2021
06224

25/08/2021 183470 ADINA BUZATU
SARA DENISE ARZAN

STREET ADINA
BUZATU

14, 25, 35 607

135
M 2021
06238

26/08/2021 183241 DIANA-ELENA
CRISTIAN

Sonica 35 607

136
M 2021
06253

26/08/2021 183377 ROMTOX SALES
GROUP SRL

YUMOŞ 3, 5, 35 607

137
M 2021
06300

30/08/2021 183239 FLIGHT EXPERIENCE
SRL

FlightX 39, 41 608

138
M 2021
06359

31/08/2021 183289 GABRIEL VOICU LAZY BEACH TASTE,
ENJOY, LIVE

43 608

139
M 2021
06385

01/09/2021 183242 MEGELEA EUGENIU
LEONARD

ELAN'S ANGLO
NUBIAN

31 609

140
M 2021
06445

05/09/2021 183227 MIHAELA CHELCEA BABY GRIZZ 35, 41 609

141
M 2021
06461

06/09/2021 183329 PRECURSOR SRL NEW EDU 35, 41 609

142
M 2021
06478

06/09/2021 183269 ESSENTIAL FOODS
SRL

EXTRAVEGANZA 29, 30, 32 610

143
M 2021
06479

07/09/2021 183270 ESSENTIAL FOODS
SRL

extraveganza 29, 30, 32 615

144
M 2021
06583

10/09/2021 183240 Andreea Nina Andrei NADARE 25, 35 619
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145
M 2021
06613

11/09/2021 183263 ASOCIATIA
CULTURALA
VIITORUL MUZICAL

ARMONIA Disco &
Retro

41 619

146
M 2021
06700

15/09/2021 183264 ATELIER
EXPERIMENTAL SRL

Moodilier 20, 35, 39,
42

620

147
M 2021
06712

16/09/2021 183188 VITICOLA CORCOVA
SRL

CORCOVA TRAIL
RACE

41 624

148
M 2021
06733

17/09/2021 183336 OLTSPERA SRL Ghiţă 9, 35, 42 625

149
M 2021
06740

17/09/2021 183426 BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
INC.

WHITE BLEND + 34 625

150
M 2021
06771

20/09/2021 183427 EUROPEAN
REFRESHMENTS

Schweppes Pink Tonic
Style

32 626

151
M 2021
06795

21/09/2021 183412 VINEXPORT SA
FOCSANI

BEERELLI 32 626

152
M 2021
06805

21/09/2021 183479 CLUB SPORTIV
MUNICIPAL PLOIESTI

CSM BASCHET
PETROLUL PLOIESTI

41 626

153
M 2021
06808

21/09/2021 183432 SCANDIA FOOD
S.R.L.

CABANOS AFUMAT S
Sibiu din 1922

29 627

154
M 2021
06815

21/09/2021 183433 SCANDIA FOOD
S.R.L.

COTLET FIERT ŞI
AFUMAT S Sibiu din
1922

29 627

155
M 2021
06819

21/09/2021 183434 SCANDIA FOOD
S.R.L.

FRIGĂRUI DE PORC
CU LEGUME S Sibiu
din 1922

29 628

156
M 2021
06823

21/09/2021 183435 SCANDIA FOOD
S.R.L.

Mici porc S Sibiu din
1922

29 628

157
M 2021
06838

21/09/2021 183424 DANTE
INTERNATIONAL SA

FRESHLIST 9, 35 629

158
M 2021
06840

21/09/2021 183436 SCANDIA FOOD
S.R.L.

Muschi Azuga S Sibiu
din 1922

29 630

159
M 2021
06841

21/09/2021 183437 SCANDIA FOOD
S.R.L.

Muschi file S Sibiu din
1922

29 631

160
M 2021
06846

21/09/2021 183439 SCANDIA FOOD
S.R.L.

Salam de vară S Sibiu
din 1922

29 631

161
M 2021
06849

21/09/2021 183440 SCANDIA FOOD
S.R.L.

Salam Victoria S Sibiu
din 1922

29 632

162
M 2021
06850

21/09/2021 183441 SCANDIA FOOD
S.R.L.

Șuncă de Praga S
Sibiu din 1922

29 632

163
M 2021
06873

22/09/2021 183422 ENVIPCO
SOLUTIONS SRL

Petrică Bine faci, bine
primeşti!

40 633

164
M 2021
06920

24/09/2021 183429 SEEDS AGRI PREST
SERV SRL

MW LOUNGE Smart
relaxing

36, 37 633

165
M 2021
06921

24/09/2021 183430 SEEDS AGRI PREST
SERV SRL

Smart relaxing 36, 37 633

166
M 2021
06968

28/09/2021 183431 ADRIANA-MARIA
VOICULESCU

LA ŞOSEA ŞPRIŢURI
ALESE

32, 33 634

167
M 2021
07027

29/09/2021 183265 CLEAN AQUA
PROJECT SRL

CLEAN AQUA
PROJECT

32, 35, 39,
41, 42, 44

634
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168
M 2021
07028

29/09/2021 183266 ENG GREEN SRL ENG GREEN 35, 36, 41,
42

637

169
M 2021
07066

01/10/2021 183404 SC APIS DONAU SRL apis donau 30, 31, 35,
42, 44

641

170
M 2021
07068

30/09/2021 183423 OCTAVIAN-CLAUDIU
RADU

Selectia Radu
Octavian

33, 35, 39 641

171
M 2021
07088

01/10/2021 183428 MATRIX TRADING
SRL

Magic Kids Bring the
magic in your child's
life

28 642

172
M 2021
07092

01/10/2021 183425 SC SANGIDAVA SRL montech 4, 20 642

173
M 2021
07111

03/10/2021 183311 RFAN LIGHTING SRL RFAN 35, 42 642

174
M 2021
07161

05/10/2021 182872 RILLIUS HOLDING
LIMITED

PARIMATCH 35, 41 643

175
M 2021
07162

05/10/2021 182873 RILLIUS HOLDING
LIMITED

P M 35, 41 644

176
M 2021
07177

05/10/2021 183293 DOSEANU
IMOBILIARE SRL

DOSEANU
IMOBILIARE

36 645

177
M 2021
07247

03/05/2019 183201 HUNGERIT Zrt. VALDOR 29, 30 645

178
M 2021
07256

08/10/2021 183286 MARIAN STOICA protoforge 9 646

179
M 2021
07260

08/10/2021 183171 RALUCA-ELENA
TOMA

KIMÍSTA 3 646

180
M 2021
07268

11/10/2021 183199 GLOBAL EYE
INVESTMENTS S.R.L.

KIDZ SPORT 35 647

181
M 2021
07318

12/10/2021 182865 ANDREI-DANIEL
CRISTEA

ROMANIAN LEGAL
AWARDS

41 648

182
M 2021
07433

14/10/2021 183461 SC TIS
FARMACEUTIC SA

LassariTIS 3 649

183
M 2021
07434

14/10/2021 183203 SC TIS
FARMACEUTIC SA

BABY4YOU 3, 5 649

184
M 2021
07446

02/11/2021 183181 BRAIN EDUCATION
SRL

TRANSILVANIA
RECOVERY CENTRE

44 650

185
M 2021
07471

15/10/2021 183245 ETNO FOLCLOR
MEDIA SRL

ETNO SI PRIETENII 35, 38, 41 650

186
M 2021
07473

15/10/2021 183244 ETNO FOLCLOR
MEDIA SRL

PERSPECTIVA 35, 38, 41 651

187
M 2021
07480

27/10/2021 182815 SC UNITECH GLOBAL
SERVICES SRL

AUTOTECH 37 651

188
M 2021
07538

19/10/2021 183350 HELIANTHUS
SNACKS SRL

RIO 29, 30, 31 652

189
M 2021
07568

20/10/2021 183184 S.C. SARAH
BENEDICT S.R.L.

Klax 5 653

190
M 2021
07569

20/10/2021 183183 S.C. SARAH
BENEDICT S.R.L.

Saravet 5 653

191
M 2021
07570

20/10/2021 183185 S.C. SARAH
BENEDICT S.R.L.

Hervet 5 653
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192
M 2021
07572

20/10/2021 183195 S.C. BARBU GUARD
SECURITY SRL

BRB GUARD
SECURITY

45 653

193
M 2021
07582

20/10/2021 182867 DIRECT MARKETING
SRL

DM Direct Marketing
Group

35 654

194
M 2021
07604

20/10/2021 183290 TRADE ACTIVATION
GROUP S.R.L.

TAG 35, 42 654

195
M 2021
07615

22/11/2021 183065 TIBBETT LOGISTICS
MANAGEMENT SRL

Tibbett Logistics 35, 39 655

196
M 2021
07637

22/10/2021 183261 AMELIA - ELENA
SURDU

D DENTESSE CLINICI
MEDICALE DENTARE

5, 10, 44 657

197
M 2021
07667

22/10/2021 183258 LEVEL UP
INTERACTIVE LTD

winmasters 9, 35, 36,
38, 41, 42

658

198
M 2021
07697

10/11/2021 183280 DOREL VASILE POP
MARIUS FLORIN POP

pop technic 22 659

199
M 2021
07749

27/10/2021 182802 SOCIETATEA
ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

URME VERZI 35, 38, 41,
42

659

200
M 2021
07821

29/10/2021 183288 CRISTIAN TACHE Smashed 25, 29, 43 667

201
M 2021
07856

01/11/2021 182866 S.T. MANAGEMENT
S.R.L.

carnoteca TASTE
COLLECTION

29 668

202
M 2021
07890

02/11/2021 183361 S.C. MERT S.A. SPARTA 30, 35 668

203
M 2021
07900

02/11/2021 182868 BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
LIMITED

neo designed for glo
Golden Tobacco

34 668

204
M 2021
07904

03/11/2021 183302 ROMCARTON SA think green 16 669

205
M 2021
07907

03/11/2021 183301 ROMCARTON SA think green 16 669

206
M 2021
07919

03/11/2021 183338 RECICLARE MOLOZ
SRL

MOLOZ 39, 40 670

207
M 2021
07928

04/11/2021 183189 PROFI IZO BEK BEK Building 37 670

208
M 2021
07931

04/11/2021 183360 CENTRUL PSIHART Centrul PsihArt 35, 44 671

209
M 2021
07943

04/11/2021 183364 EMACOSMETICS
S.R.L

EM'S COSMETICS 3, 35 671

210
M 2021
07964

05/11/2021 183351 HELIANTHUS
SNACKS SRL

RIO 29, 30, 31 673

211
M 2021
07974

05/11/2021 183309 SC PASTEUR FILIALA
FILIPESTI SA

EVOMEC PST 5 674

212
M 2021
07984

06/11/2021 183391 RONNA THE BRAND
SRL

RONNA 3, 25 674

213
M 2021
07991

07/11/2021 183454 RAPIDUS ONLINE
S.R.L.

Rapidus 39 674

214
M 2021
07992

07/11/2021 183455 RAPIDUS ONLINE
S.R.L

NK Nukka`s Fashion 25 675

215
M 2021
07997

08/11/2021 183407 OLIMAR DENTISTES Clinica Dr. M Creatorii
unui zambet sanatos

44 675
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216
M 2021
07998

08/11/2021 183291 SINCRON EXPERT
SRL

ADAGIO 29, 30, 35 675

217
M 2021
07999

08/11/2021 183292 SINCRON EXPERT
SRL

ANDANTE 29, 30, 35 675

218
M 2021
08015

08/11/2021 183341 MELINDA ERZSE
KINGA-DÓRA
BOITOR

K&M 35, 39, 41,
43

676

219
M 2021
08018

11/11/2021 183308 ASOCIATIA
CONSILIUL ROMAN
PUBLICITATE

MARCA ETICĂ 35 677

220
M 2021
08019

08/11/2021 183253 NORAND SRL mimorello 9, 16, 28,
35, 41

678

221
M 2021
08042

09/11/2021 183468 IDUNNE COSMETICS
SRL

FUMZ Just Vape it ! 34 679

222
M 2021
08068

10/11/2021 183394 TACTICAL FIELD SRL TACTICAL FIELD 45 680

223
M 2021
08071

10/11/2021 183445 ROPHARMA S.A. Lactogen 5 680

224
M 2021
08073

10/11/2021 183446 ROPHARMA S.A. Lactozen 5 680

225
M 2021
08075

10/11/2021 183447 ROPHARMA S.A. Lactafort 5 680

226
M 2021
08076

10/11/2021 183420 COMPLEX APICOL
VECESLAV HARNAJ
S.A.

APISTIM 31 681

227
M 2021
08079

10/11/2021 183382 DR. PHYTO S.R.L. COLISOL 5 681

228
M 2021
08080

10/11/2021 183381 DR. PHYTO S.R.L. ANSIOSOL 5 681

229
M 2021
08081

10/11/2021 183383 DR. PHYTO S.R.L. FORTIMMUNO BY
DR. PHYTO

5 681

230
M 2021
08082

10/11/2021 183398 DR. PHYTO S.R.L. LARISOL BY DR.
PHYTO

5 682

231
M 2021
08083

10/11/2021 183399 DR. PHYTO S.R.L. RINOSOL BY DR.
PHYTO

5 682

232
M 2021
08084

10/11/2021 183400 DR. PHYTO S.R.L. TUSSOSOL BY DR.
PHYTO

5 682

233
M 2021
08085

10/11/2021 183401 DR. PHYTO S.R.L. VIROSOL BY DR.
PHYTO

5 682

234
M 2021
08086

10/11/2021 183402 DR. PHYTO S.R.L. VITASOL BY DR.
PHYTO

5 683

235
M 2021
08087

10/11/2021 183379 DR. PHYTO S.R.L. ACNESEPT BY DR.
PHYTO

3 683

236
M 2021
08088

10/11/2021 183282 SC CHOCOLAT
CENTER SRL

Chocolat SALON 44 683

237
M 2021
08098

10/11/2021 183380 DR. PHYTO S.R.L. ACNESOL 3 684

238
M 2021
08104

11/11/2021 183168 CASA SERAFIM SRL Unirea Românilor
proiect de țară semnat
Cotidianul

16, 35, 38,
41

684
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239
M 2021
08121

11/11/2021 183411 BERE CZELL SRL TPA 32, 35, 40 685

240
M 2021
08122

11/11/2021 182869 BRITISH AMERICAN
TOBACCO (BRANDS)
LIMITED

HYPER X2 34 686

241
M 2021
08123

11/11/2021 183246 OANA BEATRICE
PREOTESCU

NEOKLEIN 21, 35 686

242
M 2021
08148

12/11/2021 183358 QUANTUM NORD
SRL

LAIAs DUAL
CATALYTIC

2 687

243
M 2021
08149

12/11/2021 183395 E-SHOP HOME
CONCEPT S.R.L.

JUPITER BRANDS 7, 8, 9, 21,
35

687

244
M 2021
08151

12/11/2021 183403 AKTIV-POWER SRL TEKSOR 4, 7, 8, 9 688

245
M 2021
08171

12/11/2021 183368 FOODPOINT GALATI
CONCEPT SRL

UPPER STEAK &
WINE

43 688

246
M 2021
08192

15/11/2021 183243 NICOLAE-ADRIAN
TULUCA

CRED în ROMÂNIA 9, 16, 29,
30, 35, 36,
41, 43, 45

689

247
M 2021
08201

15/11/2021 183173 VINEX MURFATLAR
SRL

TRAINIC 33 690

248
M 2021
08202

16/11/2021 183272 ZENEEA TWIN RESTAURANT
CONACUL ZENEEA

39, 41, 43 691

249
M 2021
08211

15/11/2021 183295 GIES TEAM S.R.L. KEDR 7, 8, 9, 35 692

250
M 2021
08212

15/11/2021 183296 GIES TEAM S.R.L. Archer 7, 8, 9, 35 693

251
M 2021
08213

15/11/2021 183299 GIES TEAM S.R.L. BELMASTER 7, 8, 9, 35 693

252
M 2021
08214

15/11/2021 183298 GIES TEAM S.R.L. MNSK ELECTRO 7, 8, 9, 35 694

253
M 2021
08216

15/11/2021 183297 GIES TEAM S.R.L. ELTOS 7, 8, 9, 35 694

254
M 2021
08236

16/11/2021 183198 PANOCUBE S.R.L ROOTS VILLAS 43 695

255
M 2021
08239

17/11/2021 183224 ANDREI ARDELEAN
NICOLAE-DANIEL
CHIRTEȘ
BOGDAN-SEBASTIAN
BUZATU

BAN THE MUSIC 25, 41 695

256
M 2021
08242

16/11/2021 183067 TRUSTHEAD
SERVICES SRL

românEȘTI Cu români.
Despre români

41 697

257
M 2021
08249

16/11/2021 183211 LION
COMMUNICATION
SERVICES S.A.

est.now 35, 41 697

258
M 2021
08250

16/11/2021 183210 LION
COMMUNICATION
SERVICES SA

established.now 35, 41 699

259
M 2021
08264

17/11/2021 182787 ALEXANDRU
MACARIE
BOGDAN MACARIE

ALLEGRIA
RESTAURANT

35, 41, 43 701
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260
M 2021
08266

17/11/2021 182788 S.C. SMART TOTAL
VENDING SRL

SMART VENDING 7, 11, 30,
35

701

261
M 2021
08268

17/11/2021 182870 INSTITUTUL
NATIONAL DE
CERCETARE-
DEZVOLTARE
MEDICO-MILITARA
CANTACUZINO

Polidin Oro Forte cu
vitamina C

5, 35 703

262
M 2021
08271

17/11/2021 182789 S.C. CLASIC CAB
S.R.L.

t 41, 42 703

263
M 2021
08278

17/11/2021 182790 STRELITZIA EVENTS
SRL

DATINI CULINARE 41, 43 704

264
M 2021
08282

18/11/2021 183190 PROFI IZO BEK SRL Întinerim orașul 37, 44 704

265
M 2021
08287

18/11/2021 182791 ANSIO TEAM S.R.L. Adsity Plan, Launch,
Grow

35, 42 705

266
M 2021
08292

18/11/2021 182792 SANADOR SRL SANADOR 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8, 9,
10, 11, 12,
13, 14, 15,
16, 17, 18,
19, 20, 21,
22, 23, 24,
25, 26, 27,
28, 29, 30,
31, 32, 33,
34, 35, 36,
37, 38, 39,
40, 41, 42,
43, 45

705

267
M 2021
08294

18/11/2021 182793 PROFESSIONAL
DENTIST SRL

ProfessionalDentist
Dental Care by
Professionals

44 708

268
M 2021
08297

18/11/2021 183216 EUGEN MORARU LOVENTURIERII 25, 38 708

269
M 2021
08310

18/11/2021 183223 CRIS-MOB SRL LIVOLO 9, 35 709

270
M 2021
08315

19/11/2021 182794 CIDP
BIOTECHNOLOGY
S.R.L

CIDP NATURALLY
INNOVATIVE

35, 42 709

271
M 2021
08323

19/11/2021 182795 FABRICA DE
CONSULTANTA LIRA
SRL

FdC FABRICA DE
CONSULTANȚĂ

35, 36, 42 710

272
M 2021
08324

19/11/2021 182796 AVIPUTNA SRL Aviputna DIN 1968 1, 29 710

273
M 2021
08325

19/11/2021 183231 LAWAD ASTRA S.R.L. LEX CARDS 41 710

274
M 2021
08326

19/11/2021 183306 CARTIERUL CAROL
SRL

LOJJA 36 711

275
M 2021
08327

19/11/2021 183452 MARIANA-LOREDANA
MOSOR

COLORS
EXPERIENCE

44 711
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276
M 2021
08330

19/11/2021 182797 PRO ACTIVE LIFE
SRL

la prăvălie 35 711

277
M 2021
08331

19/11/2021 183310 DORIOT DENT SRL DoriotDent 35, 39, 41 712

278
M 2021
08332

19/11/2021 182798 ADIL BORA OZTURK demko 29, 35 713

279
M 2021
08334

19/11/2021 183273 ZENITH DENTAL
ESTHETICS SRL

Zenith Dental 44 714

280
M 2021
08335

19/11/2021 183305 SIBDENTAL SRL SIBDENTAL 10, 40 714

281
M 2021
08337

19/11/2021 183196 ADIA KINESIO SRL Adia Kineto 41, 44 716

282
M 2021
08346

23/11/2021 183384 SC CENTRIQA
SERVICES &
SOLUTIONS SRL

COLLTRAIN 42 718

283
M 2021
08347

19/11/2021 182799 MANAGER SRL AQUAREL health &
spa center

41, 43, 44 718

284
M 2021
08352

22/11/2021 183319 CARTIERUL CAROL
SRL

AER DULCE 36 719

285
M 2021
08353

22/11/2021 183307 CARTIERUL CAROL
SRL

YASH 36 719

286
M 2021
08361

22/11/2021 183317 SEMTRA MEDO SRL casa glia trăiește bine 36 719

287
M 2021
08365

22/11/2021 182800 S.C. OPENDEV ITS
S.R.L.

vinpresii 35 719

288
M 2021
08367

22/11/2021 183172 TRUPA X
PRODUCTION
CONCEPT SRL

TRUPA X 35, 41 720

289
M 2021
08374

22/11/2021 182801 CASINO MANHATTAN Manhattan Sala de
Jocuri

9, 28, 41 720

290
M 2021
08376

22/11/2021 182816 SERCATO ART icar FILMS 35, 41 721

291
M 2021
08383

23/11/2021 183375 OCTAVIAN FLORIN
PARASCHIV

MEDICAL CORNER 3, 5, 10, 35 721

292
M 2021
08393

22/11/2021 183175 VINPUNKT TRADING
S.R.L.

DIVUS WINERY 33, 35 722

293
M 2021
08399

23/11/2021 182817 PRAVALIA DE
FERESTRE SRL

PRĂVĂLIA DE
FERESTRE

6, 19, 35 722

294
M 2021
08401

23/11/2021 182818 ALEXANDRU COLTEA emagicienii 41 724

295
M 2021
08405

23/11/2021 183469 VICENTIU-IULIAN
PETRESCU

OK fix 2, 8, 17,
19, 35

724

296
M 2021
08406

23/11/2021 183186 MOSTIRO FISHING
SOLUTION SRL

DARA KILLER 28, 35 725

297
M 2021
08407

23/11/2021 182819 MALOS SILVIU-
GABRIEL

TAREX 12, 25, 40 725

298
M 2021
08410

23/11/2021 183316 SC WEB TRAVEL
EXPERIENCE SRL

InviteMe 38, 42 726

299
M 2021
08425

23/11/2021 183187 UNIVERSUL PODISH
SRL

PODISH FII PARTE
DIN BINE

35, 42 726
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300
M 2021
08427

23/11/2021 183225 DAVO & ASOCIATII -
SOCIETATE CIVILA
DE AVOCATI

DAVO LAW OFFICES 45 726

301
M 2021
08428

23/11/2021 182820 TUBET
INTERNATIONAL SRL

Tubet 17, 35 727

302
M 2021
08433

23/11/2021 183346 BIANCA-IOANA
ZAINEA

SHAYA PILATES 41 727

303
M 2021
08436

24/11/2021 183249 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

ADAUGA BANI
INSTANT BCR

35, 36 728

304
M 2021
08437

24/11/2021 183248 BANCA COMERCIALA
ROMANA SA

ADD MONEY
INSTANTLY BCR

35, 36 728

305
M 2021
08442

24/11/2021 182821 SC COMNILIS PROD
SRL

TRADITII DIN
IARMAROC MOS
HORIA

29, 30, 33 728

306
M 2021
08451

24/11/2021 182822 LUCA STIRBAT .ntropy organize your
spacetime

20, 40, 43 729

307
M 2021
08452

24/11/2021 182823 DAN-LUCIAN DOBRE Restaurant museum
fondat 1999

43 729

308
M 2021
08453

24/11/2021 183271 UNIRII COFFEE
SHOP SRL

4 you Coffee Shop 43 729

309
M 2021
08456

24/11/2021 183393 LOYO COLLECTION LOYO Collection 35 730

310
M 2021
08459

24/11/2021 183370 ASOCIAȚIA
NAȚIONALĂ DE
STOMATOLOGIE
PEDIATRICĂ DIN
ROMÂNIA (ANSPR)

OSCAR 35, 41, 42,
44

730

311
M 2021
08461

24/11/2021 183174 AGROSERV
TRADING SRL

UTOPIA 33 731

312
M 2021
08464

24/11/2021 182824 P.F.A. ROŞCA IULIAN
CODRUŢ

RoMellarius 1, 4, 5, 20,
29, 30, 31,
32, 35

731

313
M 2021
08466

24/11/2021 183169 ZENTIVA, K.S. ZEOKS 5 732

314
M 2021
08471

24/11/2021 182825 DRĂGAN G. IOAN
ÎNTREPRINDERE
INDIVIDUALĂ

La Nea Ion PIZZERIE
Sandwich la metru

43 733

315
M 2021
08474

25/11/2021 182826 STAGER MED SRL ALPHACARE 3, 5 733

316
M 2021
08475

25/11/2021 183274 OCTOPUS INC SRL VGR VOYAGER 8 733

317
M 2021
08477

26/11/2021 182827 BUNEA M. ANA-
MARIA PFA

I love sleep, BABY 9, 16, 41 734

318
M 2021
08478

25/11/2021 182828 S.C. CARMEDIA
SERV S.R.L.

ACTUALITATEA
PRAHOVEANĂ

16, 35, 41 735

319
M 2021
08481

25/11/2021 182829 DELICATERIA
ITALIANA SRL

F Degusteria
Francesca delicateria
italiana

29, 30, 32,
33, 35, 43

738

320
M 2021
08486

25/11/2021 182830 ASOCIAȚIA
SERVICIILOR
FUNERARE

A.S.F. ASOCIAȚIA
SERVICIILOR
FUNERARE

45 739
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321
M 2021
08490

25/11/2021 183320 S.C. CLAS MEDIA
SRL

DOZA DE
FRUMUSETE SI STIL

38, 41 739

322
M 2021
08495

25/11/2021 182831 SC COMMODITY
TRUST AG SRL

e SLOTS 9, 28, 35 739

323
M 2021
08497

25/11/2021 182832 JIANGSU YOAU
ELECTRIC CO., LTD.

YOAU 7, 9, 11 740

324
M 2021
08498

25/11/2021 182833 JIANGSU YOAU
ELECTRIC CO., LTD.

UHOME 7, 9, 11 741

325
M 2021
08499

25/11/2021 183348 Ciobanu Oana ELEVATHOR 35, 41 742

326
M 2021
08501

25/11/2021 183215 UN PRODUS PENTRU
O VIAȚĂ MINUNATĂ
S.R.L.

AQUABLISS pure
water

7, 11 751

327
M 2021
08503

25/11/2021 183256 IFIGENIA IMPEX SRL ministorage.ro 36 752

328
M 2021
08504

25/11/2021 183277 VANELLI SRL Antipoux 5, 35 752

329
M 2021
08507

25/11/2021 182834 ATTILA BENE SHAKESPEARE
coffee & poetry

35, 43 753

330
M 2021
08515

26/11/2021 182835 GROSU CĂTĂLIN
RUSEV ŞTEFANIA -
FLORENTINA
CHIRIAC GABRIEL

Nutrisential Innovation
from nature

1, 3, 5, 10,
29, 30, 31,
32, 35, 39,
44

753

331
M 2021
08518

26/11/2021 182836 GROSU CĂTĂLIN #WeAreUnicorns 35, 38, 41 755

332
M 2021
08519

26/11/2021 182837 GROSU CĂTĂLIN Fii fată deşteaptă! 35, 38, 41 756

333
M 2021
08521

26/11/2021 183255 IFIGENIA IMPEX SRL MINISTORAGE 35 757

334
M 2021
08524

26/11/2021 183275 MADIRAL SRL KH KUB HOUSE 43 757

335
M 2021
08526

26/11/2021 183283 COSMO PHARM SRL COSMO PHARM The
green factory

5 759

336
M 2021
08528

26/11/2021 183254 MARRO ELECTRIC
SYSTEMS SRL

MARRO ELECTRIC
SYSTEMS

7, 9, 35,
37, 40

759

337
M 2021
08533

26/11/2021 182838 SC LANELKA SRL lanelka 25, 35 760

338
M 2021
08548

28/11/2021 182839 DECADANCE ART
BAR SRL

DECADANCE 43 762

339
M 2021
08549

28/11/2021 183388 MONTANA POPA SRL De la Basu, mezeluri
ca altadata

29 762

340
M 2021
08550

28/11/2021 183374 CAMELIA CRACIUN Kam Arts & Happiness 16, 25, 28 762

341
M 2021
08556

29/11/2021 182840 MIRACLE TOUCH
SRL

CAMELOT Playground
for little HEROES

28 763

342
M 2021
08557

29/11/2021 182841 MIRACLE TOUCH
SRL

TOUCH 44 763
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343
M 2021
08558

29/11/2021 182842 ELEGANCE HOME
RESIDENCE SRL

EHR ELEGANCE
HOME RESIDENCE
Construim eleganță
prin calitate

36, 37 764

344
M 2021
08559

29/11/2021 182843 WU GUO FENG Leiccina 25 764

345
M 2021
08560

29/11/2021 182844 BINAL MOB SRL SZÉKELYKÖ KÚRIA
CONACUL SECUIESC

35, 37, 39,
41, 42, 43

765

346
M 2021
08561

29/11/2021 182845 ONE UNITED
PROPERTIES S.A.

one TIMPURI NOI 35, 36, 37 767

347
M 2021
08562

29/11/2021 182846 ONE UNITED
PROPERTIES S.A.

one FLOREASCA
VISTA

35, 36, 37 768

348
M 2021
08565

29/11/2021 183178 ASOCIATIA PENTRU
EDUCAREA SI
INTEGRAREA
TUTUROR

APEIT 41 770

349
M 2021
08566

29/11/2021 183170 ALEX MELCOVICH
BH SRL

MERLIN'S KIDS BEER 32 770

350
M 2021
08571

30/11/2021 182847 MUSIC TOOLS S.R.L. Scuth 15 770

351
M 2021
08573

30/11/2021 183325 SC AUTO DIAMOND
SRL

AD AUTO DIAMOND 41 770

352
M 2021
08574

30/11/2021 183456 RADU RESOURCES
SA

Rocky Extraterestrul 16, 18, 28,
35, 38, 41

771

353
M 2021
08575

30/11/2021 183457 RADU RESOURCES
S.A.

Rita Extraterestra 16, 18, 28,
35, 38, 41

771

354
M 2021
08579

01/12/2021 182848 ASTROLOV MEDIA
SRL

AstroLov 35, 41, 42,
45

772

355
M 2021
08580

01/12/2021 182849 DIANA CONONENCO CASA DE TEXTIL 24, 25, 35 772

356
M 2021
08582

01/12/2021 182850 CAIORA DESIGN
CONCEPT SRL
ANAMARIA-RALUCA
IORDAN

M IMASCHIO 14, 25 774

357
M 2021
08589

02/12/2021 182851 GAUTHTECH PTE.
LTD.

Gauth Expert 9, 35, 41,
42

774

358
M 2021
08590

02/12/2021 183332 SYNGENTA CROP
PROTECTION AG

KEPETRIK 1, 5 776

359
M 2021
08591

02/12/2021 183333 SYNGENTA CROP
PROTECTION AG

HASILVIS 1, 5 776

360
M 2021
08592

02/12/2021 183334 SYNGENTA CROP
PROTECTION AG

LIGURMAS 1, 5 776

361
M 2021
08595

02/12/2021 183335 SYNGENTA CROP
PROTECTION AG

LEVAREAN 1, 5 776

362
M 2021
08599

02/12/2021 182852 PARTIDUL SOCIAL
DEMOCRAT

ALIANȚA PENTRU
ȚARĂ APT

9, 16, 35,
36, 41, 45

777

363
M 2021
08602

02/12/2021 183235 MARIUS
CONSTANTIN MANIA

Lăstar 33 777

364
M 2021
08606

02/12/2021 183466 ATENEUM SRL PARAINSECT CE 5 778
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365
M 2021
08615

03/12/2021 182853 S.C. NOVA FOOD
DISTRIBUTION S.R.L.

KIMMY 31 778

366
M 2021
08617

03/12/2021 183179 SC TAROS GUARD
SRL

TAROS GUARD 45 779

367
M 2021
08619

03/12/2021 182854 SC SIMPA SA SIMPA Sibiu 30, 35, 43 780

368
M 2021
08623

03/12/2021 182855 LUIZA-CARMEN
NEGRILĂ

AsiGO 35, 36 782

369
M 2021
08625

03/12/2021 183250 OVIDIU ARITON eStella 9, 35, 42 782

370
M 2021
08629

03/12/2021 182856 MARIA NAUTIC SRL SKIPPER ACADEMY 41 783

371
M 2021
08631

03/12/2021 183467 MIRCEA OCTAVIAN
DRAJA

realfoods.ro 35 783

372
M 2021
08632

03/12/2021 182857 METALS SUPPLY
CONSULTING S.R.L.

F.C. CEAHLAUL
PIATRA NEAMT 1919

41 784

373
M 2021
08634

03/12/2021 183300 FNC NUTRITIE
PIETROIU SRL

VITALINE 31, 35 786

374
M 2021
08640

03/12/2021 182858 SANVERO
HEALTHCARE S.R.L.

Sanvero Eu-Lax 5, 35 787

375
M 2021
08641

03/12/2021 182859 PRIMAVERII PARK
SRL

AEROCITY 36 787

376
M 2021
08642

03/12/2021 183315 DORINEL VIŞOIU DELCATI DELICII DIN
CĂTINĂ

29, 32 788

377
M 2021
08643

03/12/2021 182860 MANDY FOODS
INTERNATIONAL SRL

MANDY FOODS
Vegetal ORIGINAL

29, 35, 39 788

378
M 2021
08644

03/12/2021 182861 ADYSIM SRL ADYSIM 20, 35, 39,
45

790

379
M 2021
08645

04/12/2021 183406 CRAMA DIN DEAL
S.R.L.

CRAMA LUI MITICA 33 790

380
M 2021
08662

06/12/2021 183352 INVESTICA GENERAL
SRL

MONITORUL DE
BACĂU

9, 16, 35,
38, 39, 41

791

381
M 2021
08706

07/12/2021 183451 SUNTECH SRL SUNTECH TEHNICĂ
PARASOLARĂ

6, 19, 20,
22, 24, 35,
37

791

382
M 2021
08781

09/12/2021 183475 EDERRA RESIDENCE
SRL

EDERRA RESIDENCE 35, 36, 37 793

383
M 2021
08798

09/12/2021 183326 JANOSI ATTILA gramial 35 793

384
M 2021
08805

09/12/2021 183478 JIUL S.A. CRAIOVA STAGERRY 30 794

385
M 2021
08810

09/12/2021 183221 SC COMPACT GOLD
SECURITY SRL

COMPACT GOLD
SECURITY

37, 38, 39,
41, 45

794

386
M 2021
08870

13/12/2021 183450 ASOCIAȚIA DRAG DE
HAȚEG

CASA VULCANILOR 28, 41, 43 795

387
M 2021
08871

13/12/2021 183327 YAMATO EXPRESS
SRL

Yamato Express 29, 30, 35 796

388
M 2021
08879

13/12/2021 183449 CONCELEX SRL conceLex 37, 40, 42 797



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

859

Nr.
crt. Nr. depozit

Dată
depozit

Număr
marcă Titular Denumire marcă Clase Nisa pag.

389
M 2021
08920

14/12/2021 183321 SALOFARM LOGISTIC
S.R.L.

SALOFARM LOGISTIC 35, 39 798

390
M 2021
08928

14/12/2021 183410 WEBSPIRE SRL WEBSPIRE 35, 41, 42 799

391
M 2021
08938

15/12/2021 183359 HENRI MAILLARDET
AG

SKY REAL ESTATE
- SUSTAINABLE
LUXURY LIVING

37, 42 800

392
M 2021
08940

15/12/2021 183477 COPANEX SRL Ograda Moldovană 29, 35, 39 801

393
M 2021
08941

15/12/2021 183476 COPANEX SRL grădina moldovană 29, 35, 39 801

394
M 2021
09046

20/12/2021 183314 NICOLAE OIESDEAN ANDDORO 9 802

395
M 2021
09072

20/12/2021 183448 BELLES MARKS LTD BRÂNCOVEANU
CENTURIES
OLD ROMANIAN
CRAFT X.X.O
VINARS ENNOBLED
THROUGH FIRE AND
ENRICHED WITH
TIME

33 802

396
M 2021
09101

21/12/2021 183328 ALDA CLEAN
SERVICE SRL

Superbebe shop 25, 28, 35 803

397
M 2021
09130

22/12/2021 183323 PAUL-CRISTIAN
GORNIC

Al Fresco 29, 30, 35 804

398
M 2021
09169

23/12/2021 183421 AVAYA SRL 4Me4Y 35 805

399
M 2021
09181

23/12/2021 183324 BUILDING
DEVELOPERS

La Barosana saorma
buna cu de toate

29, 30, 43 805

400
M 2021
09184

29/12/2021 183414 SOCIETATEA
ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

REȚEAUA DE IDOLI 35, 38, 41 806

401
M 2021
09185

29/12/2021 183416 SOCIETATEA
ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

A DOUA EMIGRARE 35, 38, 41 814

402
M 2021
09186

29/12/2021 183415 SOCIETATEA
ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

ROMÂNII ȘI LUMEA 35, 38, 41 821

403
M 2021
09187

29/12/2021 183413 SOCIETATEA
ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

ART PASS 35, 38, 41 829

404
M 2021
09278

31/12/2021 183347 SHINING BODY SRL SHINING BODY LOVE
YOURSELF

8 837

06845
21/09/2021 183438 SCANDIA FOOD

S.R.L.
Salam Săliște S Sibiu
din 1922

08620
03/12/2021 183363 MEHMET SEDIK ZAGORA ACTIVE 3, 4 838

KURTDISI

29 838  M  2021
405

  M 2021
406
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(111) (210)

182787 M 2021 08264 701
182788 M 2021 08266 701
182789 M 2021 08271 703
182790 M 2021 08278 704
182791 M 2021 08287 705
182792 M 2021 08292 705
182793 M 2021 08294 708
182794 M 2021 08315 709
182795 M 2021 08323 710
182796 M 2021 08324 710
182797 M 2021 08330 711
182798 M 2021 08332 713
182799 M 2021 08347 718
182800 M 2021 08365 719
182801 M 2021 08374 720
182802 M 2021 07749 659
182803 M 2020 05786 567
182804 M 2020 09112 574
182805 M 2021 00051 576
182806 M 2021 02421 578
182807 M 2021 04055 584
182808 M 2021 04056 584
182809 M 2020 05877 567
182810 M 2020 07162 569
182811 M 2020 05431 567
182812 M 2020 06702 568
182813 M 2017 00939 535
182814 M 2020 07695 573
182815 M 2021 07480 651
182816 M 2021 08376 721
182817 M 2021 08399 722
182818 M 2021 08401 724
182819 M 2021 08407 725
182820 M 2021 08428 727
182821 M 2021 08442 728
182822 M 2021 08451 729
182823 M 2021 08452 729
182824 M 2021 08464 731
182825 M 2021 08471 733
182826 M 2021 08474 733
182827 M 2021 08477 734
182828 M 2021 08478 735
182829 M 2021 08481 738

Nr. marcă Nr. depozit pag.
182830 M 2021 08486 739
182831 M 2021 08495 739
182832 M 2021 08497 740
182833 M 2021 08498 741
182834 M 2021 08507 753
182835 M 2021 08515 753
182836 M 2021 08518 755
182837 M 2021 08519 756
182838 M 2021 08533 760
182839 M 2021 08548 762
182840 M 2021 08556 763
182841 M 2021 08557 763
182842 M 2021 08558 764
182843 M 2021 08559 764
182844 M 2021 08560 765
182845 M 2021 08561 767
182846 M 2021 08562 768
182847 M 2021 08571 770
182848 M 2021 08579 772
182849 M 2021 08580 772
182850 M 2021 08582 774
182851 M 2021 08589 774
182852 M 2021 08599 777
182853 M 2021 08615 778
182854 M 2021 08619 780
182855 M 2021 08623 782
182856 M 2021 08629 783
182857 M 2021 08632 784
182858 M 2021 08640 787
182859 M 2021 08641 787
182860 M 2021 08643 788
182861 M 2021 08644 790
182862 M 2017 02361 537
182863 M 2017 02362 537
182864 M 2021 04673 587
182865 M 2021 07318 648
182866 M 2021 07856 668
182867 M 2021 07582 654
182868 M 2021 07900 668
182869 M 2021 08122 686
182870 M 2021 08268 703
182871 M 2016 04896 532
182872 M 2021 07161 643

Nr. marcă Nr. depozit pag.
182873 M 2021 07162 644
182999 M 2020 07719 573
183065 M 2021 07615 655
183066 M 2017 05120 544
183067 M 2021 08242 697
183164 M 2017 06751 552
183165 M 2017 06750 552
183166 M 2017 06749 551
183167 M 2017 03875 542
183168 M 2021 08104 684
183169 M 2021 08466 732
183170 M 2021 08566 770
183171 M 2021 07260 646
183172 M 2021 08367 720
183173 M 2021 08201 690
183174 M 2021 08461 731
183175 M 2021 08393 722
183176 M 2021 05007 587
183177 M 2021 05603 602
183178 M 2021 08565 770
183179 M 2021 08617 779
183180 M 2017 06163 550
183181 M 2021 07446 650
183182 M 2017 04270 543
183183 M 2021 07569 653
183184 M 2021 07568 653
183185 M 2021 07570 653
183186 M 2021 08406 725
183187 M 2021 08425 726
183188 M 2021 06712 624
183189 M 2021 07928 670
183190 M 2021 08282 704
183191 M 2017 06000 549
183192 M 2017 07087 554
183193 M 2017 05502 547
183194 M 2017 03943 542
183195 M 2021 07572 653
183196 M 2021 08337 716
183197 M 2017 01011 536
183198 M 2021 08236 695
183199 M 2021 07268 647
183200 M 2019 03129 561
183201 M 2021 07247 645
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Nr. marcă Nr. depozit pag.
183202 M 2021 05542 596
183203 M 2021 07434 649
183204 M 2021 00032 575
183205 M 2021 03134 578
183206 M 2021 03554 580
183207 M 2021 05072 588
183208 M 2021 05439 593
183209 M 2021 05554 597
183210 M 2021 08250 699
183211 M 2021 08249 697
183212 M 2018 08715 560
183213 M 2021 05557 600
183214 M 2021 05226 592
183215 M 2021 08501 751
183216 M 2021 08297 708
183218 M 2021 05566 601
183219 M 2021 00980 577
183220 M 2021 05596 602
183221 M 2021 08810 794
183222 M 2017 06348 550
183223 M 2021 08310 709
183224 M 2021 08239 695
183225 M 2021 08427 726
183226 M 2017 06777 552
183227 M 2021 06445 609
183228 M 2021 05412 593
183229 M 2021 05442 594
183230 M 2017 01901 536
183231 M 2021 08325 710
183232 M 2021 04349 586
183233 M 2016 04898 533
183234 M 2016 04899 533
183235 M 2021 08602 777
183236 M 2016 05890 534
183237 M 2017 03542 541
183238 M 2017 03543 541
183239 M 2021 06300 608
183240 M 2021 06583 619
183241 M 2021 06238 607
183242 M 2021 06385 609
183243 M 2021 08192 689
183244 M 2021 07473 651
183245 M 2021 07471 650

Nr. marcă Nr. depozit pag.
183246 M 2021 08123 686
183247 M 2017 03214 539
183248 M 2021 08437 728
183249 M 2021 08436 728
183250 M 2021 08625 782
183251 M 2021 05494 594
183252 M 2016 08736 534
183253 M 2021 08019 678
183254 M 2021 08528 759
183255 M 2021 08521 757
183256 M 2021 08503 752
183257 M 2017 06967 554
183258 M 2021 07667 658
183259 M 2021 06219 605
183260 M 2021 06220 605
183261 M 2021 07637 657
183262 M 2017 03273 539
183263 M 2021 06613 619
183264 M 2021 06700 620
183265 M 2021 07027 634
183266 M 2021 07028 637
183267 M 2021 01925 577
183268 M 2021 04314 585
183269 M 2021 06478 610
183270 M 2021 06479 615
183271 M 2021 08453 729
183272 M 2021 08202 691
183273 M 2021 08334 714
183274 M 2021 08475 733
183275 M 2021 08524 757
183276 M 2014 08615 531
183277 M 2021 08504 752
183278 M 2016 07015 534
183279 M 2017 04716 543
183280 M 2021 07697 659
183281 M 2020 03726 566
183282 M 2021 08088 683
183283 M 2021 08526 759
183284 M 2021 04691 587
183285 M 2021 04173 585
183286 M 2021 07256 646
183287 M 2020 04415 566
183288 M 2021 07821 667

Nr. marcă Nr. depozit pag.
183289 M 2021 06359 608
183290 M 2021 07604 654
183291 M 2021 07998 675
183292 M 2021 07999 675
183293 M 2021 07177 645
183294 M 2021 03801 583
183295 M 2021 08211 692
183296 M 2021 08212 693
183297 M 2021 08216 694
183298 M 2021 08214 694
183299 M 2021 08213 693
183300 M 2021 08634 786
183301 M 2021 07907 669
183302 M 2021 07904 669
183303 M 2016 00867 532
183304 M 2021 00533 576
183305 M 2021 08335 714
183306 M 2021 08326 711
183307 M 2021 08353 719
183308 M 2021 08018 677
183309 M 2021 07974 674
183310 M 2021 08331 712
183311 M 2021 07111 642
183312 M 2021 05923 603
183313 M 2021 05839 603
183314 M 2021 09046 802
183315 M 2021 08642 788
183316 M 2021 08410 726
183317 M 2021 08361 719
183318 M 2017 06152 549
183319 M 2021 08352 719
183320 M 2021 08490 739
183321 M 2021 08920 798
183322 M 2020 00054 563
183323 M 2021 09130 804
183324 M 2021 09181 805
183325 M 2021 08573 770
183326 M 2021 08798 793
183327 M 2021 08871 796
183328 M 2021 09101 803
183329 M 2021 06461 609
183330 M 2020 03510 564
183331 M 2019 05722 562
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183332 M 2021 08590 776
183333 M 2021 08591 776
183334 M 2021 08592 776
183335 M 2021 08595 776
183336 M 2021 06733 625
183337 M 2018 01578 559
183338 M 2021 07919 670
183339 M 2019 01759 561
183340 M 2019 07393 563
183341 M 2021 08015 676
183342 M 2018 00757 558
183343 M 2017 07935 557
183344 M 2017 07111 554
183345 M 2017 05169 545
183346 M 2021 08433 727
183347 M 2021 09278 837
183348 M 2021 08499 742
183349 M 2017 03869 541
183350 M 2021 07538 652
183351 M 2021 07964 673
183352 M 2021 08662 791
183353 M 2017 05348 547
183354 M 2017 04610 543
183355 M 2017 03412 540
183356 M 2017 03409 539
183357 M 2017 02773 538
183358 M 2021 08148 687
183359 M 2021 08938 800
183360 M 2021 07931 671
183361 M 2021 07890 668
183362 M 2017 05509 548
183364 M 2021 07943 671
183365 M 2021 05471 594
183366 M 2012 05695 531
183367 M 2018 00703 558
183368 M 2021 08171 688
183369 M 2020 07586 569
183370 M 2021 08459 730
183371 M 2021 04337 586
183372 M 2018 00793 559
183373 M 2021 00007 575
183374 M 2021 08550 762
183375 M 2021 08383 721

Nr. marcă Nr. depozit pag.
183376 M 2017 02916 538
183377 M 2021 06253 607
183378 M 2017 03348 539
183379 M 2021 08087 683
183380 M 2021 08098 684
183381 M 2021 08080 681
183382 M 2021 08079 681
183383 M 2021 08081 681
183384 M 2021 08346 718
183385 M 2017 03504 540
183386 M 2017 06673 551
183387 M 2017 07690 556
183388 M 2021 08549 762
183389 M 2021 03669 583
183390 M 2021 06208 604
183391 M 2021 07984 674
183392 M 2020 06531 568
183393 M 2021 08456 730
183394 M 2021 08068 680
183395 M 2021 08149 687
183396 M 2018 00200 558
183397 M 2017 04945 544
183398 M 2021 08082 682
183399 M 2021 08083 682
183400 M 2021 08084 682
183401 M 2021 08085 682
183402 M 2021 08086 683
183403 M 2021 08151 688
183404 M 2021 07066 641
183405 M 2015 02934 531
183406 M 2021 08645 790
183407 M 2021 07997 675
183408 M 2017 07268 555
183409 M 2017 07270 556
183410 M 2021 08928 799
183411 M 2021 08121 685
183412 M 2021 06795 626
183413 M 2021 09187 829
183414 M 2021 09184 806
183415 M 2021 09186 821
183416 M 2021 09185 814
183417 M 2017 04235 542
183418 M 2017 04236 543

Nr. marcă Nr. depozit pag.
183419 M 2017 07159 555
183420 M 2021 08076 681
183421 M 2021 09169 805
183422 M 2021 06873 633
183423 M 2021 07068 641
183424 M 2021 06838 629
183425 M 2021 07092 642
183426 M 2021 06740 625
183427 M 2021 06771 626
183428 M 2021 07088 642
183429 M 2021 06920 633
183430 M 2021 06921 633
183431 M 2021 06968 634
183432 M 2021 06808 627
183433 M 2021 06815 627
183434 M 2021 06819 628
183435 M 2021 06823 628
183436 M 2021 06840 630
183437 M 2021 06841 631
183439 M 2021 06846 631
183440 M 2021 06849 632
183441 M 2021 06850 632
183442 M 2019 06743 562
183443 M 2021 00589 577
183444 M 2015 03318 532
183445 M 2021 08071 680
183446 M 2021 08073 680
183447 M 2021 08075 680
183448 M 2021 09072 802
183449 M 2021 08879 797
183450 M 2021 08870 795
183451 M 2021 08706 791
183452 M 2021 08327 711
183453 M 2017 00295 535
183454 M 2021 07991 674
183455 M 2021 07992 675
183456 M 2021 08574 771
183457 M 2021 08575 771
183458 M 2018 00039 557
183459 M 2018 00086 557
183460 M 2017 05523 549
183461 M 2021 07433 649
183462 M 2020 09051 574
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183463 M 2019 00158 560
183464 M 2019 00160 561
183465 M 2017 05306 546
183466 M 2021 08606 778
183467 M 2021 08631 783
183468 M 2021 08042 679
183469 M 2021 08405 724
183470 M 2021 06224 607
183471 M 2017 06949 553
183472 M 2017 06948 553
183473 M 2017 06590 550
183474 M 2019 05718 562
183475 M 2021 08781 793
183476 M 2021 08941 801
183477 M 2021 08940 801
183478 M 2021 08805 794
183479 M 2021 06805 626
183363 M  2021  08620  838 
183438     M 2021 06845   838
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M 2018 08715 560
M 2015 03318 532

.ntropy organize
your spacetime M 2021 08451

729

#WeAreUnicorns M 2021 08518 755
4Me4Y M 2021 09169 805

4 you Coffee Shop M 2021 08453 729
A.S.F. ASOCIAȚIA

SERVICIILOR
FUNERARE M 2021 08486

739

ACNESEPT
BY DR. PHYTO M 2021 08087

683

ACNESOL M 2021 08098 684
ACTHARSIS M 2016 08736 534

ACTUALITATEA
PRAHOVEANĂ M 2021 08478

735

ADAGIO M 2021 07998 675
ADAUGA BANI
INSTANT BCR M 2021 08436

728

AD AUTO DIAMOND M 2021 08573 770
ADD MONEY

INSTANTLY BCR M 2021 08437
728

Adia Kineto M 2021 08337 716
A DOUA EMIGRARE M 2021 09185 814

Adsity Plan,
Launch, Grow M 2021 08287

705

ADYSIM M 2021 08644 790
AER DULCE M 2021 08352 719
AEROCITY M 2021 08641 787

AGRIN M 2018 00200 558
AGRISOL GOODIZ Ce
gust. Ce bun. Ce fast. M 2017 05509

548

Al Fresco M 2021 09130 804
ALIANȚA PENTRU

ȚARĂ APT M 2021 08599
777

ALLEGRIA
RESTAURANT M 2021 08264

701

ALLINK M 2017 03348 539
ALPHACARE M 2021 08474 733
AMALGAMA M 2020 07719 573
AMBULANTA

RUTIERA JOSI M 2017 07935
557

ANDANTE M 2021 07999 675
ANDDORO M 2021 09046 802
ANSIOSOL M 2021 08080 681

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

Antipoux M 2021 08504 752
ANTREFRIGA
STIL RETRO M 2021 04055

584

ANTREFRIG
STIL RETRO M 2021 04056

584

APEIT M 2021 08565 770
apis donau M 2021 07066 641

APISTIM M 2021 08076 681
APOLLO

BEAUTY SALON M 2017 05169
545

Apollo Km 11 M 2017 07159 555
AQUABLISS pure water M 2021 08501 751
AQUADEMIA DE INOT M 2017 04270 543

AQUAREL health
& spa center M 2021 08347

718

Archer M 2021 08212 693
ARMONIA B G J R L M 2021 05923 603

ARMONIA
Disco & Retro M 2021 06613

619

aROMA M 2020 05877 567
ART PASS M 2021 09187 829

AsiGO M 2021 08623 782
AstroLov M 2021 08579 772
ATLETIS M 2020 09051 574

AUTOTECH M 2021 07480 651
AVENTURA
DE 4 STELE M 2017 03543

541

Aviputna DIN 1968 M 2021 08324 710
BABY4YOU M 2021 07434 649
BABY GRIZZ M 2021 06445 609

BabyTime best and
natural for children M 2020 03510

564

BAGABOO M 2019 05722 562
BAN THE MUSIC M 2021 08239 695

BEBEDOCK M 2021 00051 576
BEERELLI M 2021 06795 626

BEK Building M 2021 07928 670
BELMASTER M 2021 08213 693

BISKEY M 2020 05431 567
Bonboneco

100% FOOD LIFE M 2019 06743
562
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BRÂNCOVEANU
CENTURIES OLD

ROMANIAN CRAFT
X.X.O VINARS

ENNOBLED
THROUGH FIRE AND

ENRICHED WITH TIME M 2021 09072

802

BRB GUARD
SECURITY M 2021 07572

653

Budureasca PREMIUM
VINURI NOBILE

ROMÂNEŞTI M 2020 03726

566

BUNS BURGERS
& WINGS M 2021 00980

577

CABANOS AFUMAT
S Sibiu din 1922 M 2021 06808

627

CAMELOT Playground
for little HEROES M 2021 08556

763

CARAVANA CU MEDICI M 2017 02773 538
carnoteca TASTE

COLLECTION M 2021 07856
668

CASA DE TEXTIL M 2021 08580 772
casa glia trăiește bine M 2021 08361 719
CASA VULCANILOR M 2021 08870 795

Centrul PsihArt M 2021 07931 671
Chocolat SALON M 2021 08088 683

CIBELA M 2017 07690 556
CIDP NATURALLY

INNOVATIVE M 2021 08315
709

CLEAN AQUA
PROJECT M 2021 07027

634

Clinica Dr. M Creatorii
unui zambet sanatos M 2021 07997

675

COLISOL M 2021 08079 681
COLLTRAIN M 2021 08346 718

COLORS EXPERIENCE M 2021 08327 711
COMPACT GOLD

SECURITY M 2021 08810
794

COMPLEX TURISTIC
Codrii Bucovinei M 2014 08615

531

conceLex M 2021 08879 797
CONDUR by alexandru M 2017 02361 537

Contemporani
cu viitorul M 2017 01901

536

COOK & PLAY M 2016 05890 534
CORCOVA TRAIL RACE M 2021 06712 624

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

COSMETICSFLAME M 2017 03869 541
COSMO PHARM

The green factory M 2021 08526
759

COTLET FIERT
ŞI AFUMAT S
Sibiu din 1922 M 2021 06815

627

CRAMA LUI MITICA M 2021 08645 790
CRED în ROMÂNIA M 2021 08192 689

CSM BASCHET
PETROLUL PLOIESTI M 2021 06805

626

CU BUN GUST M 2021 05554 597
d'Aleaxandru -

made to mesure - M 2017 02362
537

d'Amore CAFFÈ M 2018 00757 558
DARA KILLER M 2021 08406 725

DATINI CULINARE M 2021 08278 704
DAVO LAW OFFICES M 2021 08427 726
D DECATLONIADA

PĂRINŢILOR
ŞI COPIILOR M 2017 06163

550

D DENTESSE CLINICI
MEDICALE DENTARE M 2021 07637

657

DECADANCE M 2021 08548 762
DECO FLORA M 2017 07268 555

De la Basu,
mezeluri ca altadata M 2021 08549

762

DELCATI DELICII
DIN CĂTINĂ M 2021 08642

788

demko M 2021 08332 713
Digital

www.webro.digital M 2021 00533
576

DILUDILA M 2016 04896 532
DIVUS WINERY M 2021 08393 722

DM Direct
Marketing Group M 2021 07582

654

doku Print la îndemână M 2021 05542 596
DoriotDent M 2021 08331 712

Dorra Fashion M 2021 05557 600
DOSEANU IMOBILIARE M 2021 07177 645

DOZA DE
FRUMUSETE SI STIL M 2021 08490

739

DR. MAN slăbești
mâncând M 2020 04415

566

DROPSHOT
COFFEE ROASTERS M 2017 07111

554
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DRUMUL VINULUI
PRAHOVA M 2021 00007

575

DUMBRAVA MINUNATA M 2017 03273 539
DUNĂREANA

GIURGIU BERE
ARTIZANALĂ EST. 2019 M 2021 03801

583

ECO ILUMINAT M 2021 03134 578
EDENIA PROSPETIMEA

DUPA CULOARE
SE CUNOASTE M 2018 00793

559

EDERRA RESIDENCE M 2021 08781 793
E EDO SUSHI M 2017 03214 539

EHR ELEGANCE HOME
RESIDENCE Construim

eleganță prin calitate M 2021 08558

764

ELAN'S ANGLO
NUBIAN M 2021 06385

609

ElectroPulse M 2021 05596 602
ELEVATHOR M 2021 08499 742

ELTOS M 2021 08216 694
EM'S COSMETICS M 2021 07943 671

emagicienii M 2021 08401 724
ENG GREEN M 2021 07028 637

e SLOTS M 2021 08495 739
est.now M 2021 08249 697

established.now M 2021 08250 699
eStella M 2021 08625 782

ETNO SI PRIETENII M 2021 07471 650
EVOMEC PST M 2021 07974 674
EXIT THE NEW

ENTRANCE M 2021 05442
594

extraveganza M 2021 06479 615
EXTRAVEGANZA M 2021 06478 610
F.C. CEAHLAUL

PIATRA NEAMT 1919 M 2021 08632
784

FAST DIESEL M 2017 06967 554
FdC FABRICA DE
CONSULTANȚĂ M 2021 08323

710

F Degusteria Francesca
delicateria italiana M 2021 08481

738

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

Fedima Romania
Asociaţia Română
a Producătorilor
şi Furnizorilor de
Ingrediente din

Industria Panificaţiei,
Patiseriei şi Cofetăriei M 2012 05695

531

Fii fată deşteaptă! M 2021 08519 756
FIRE & RESCUE

SERVICES SERVICII
INTEGRATE PENTRU

SITUATII DE URGENTA M 2021 03554

580

FIVE OF KINGS M 2016 00867 532
FlightX M 2021 06300 608

FOCUS PLUS M 2020 07586 569
FORTIMMUNO
BY DR. PHYTO M 2021 08081

681

FRESH BISTRO
since 2021 M 2021 05839

603

FRESHLIST M 2021 06838 629
FRIGĂRUI DE

PORC CU LEGUME
S Sibiu din 1922 M 2021 06819

628

FUMZ Just Vape it ! M 2021 08042 679
Gastrozym M 2021 00589 577

Gauth Expert M 2021 08589 774
GENIUS NUTRITION

The best or
nothing! iFOOD M 2020 07695

573

GHINDĂ M 2021 05494 594
Ghiţă M 2021 06733 625

grădina moldovană M 2021 08941 801
gramial M 2021 08798 793

Gustoriada M 2017 05306 546
HASILVIS M 2021 08591 776

Hervet M 2021 07570 653
HOTEL CLASSIC INN M 2018 00703 558
HOTEL RESTAURANT

TRANSILVANIA ZALĂU M 2020 07162
569

HYPER X2 M 2021 08122 686
icar FILMS M 2021 08376 721

IDei M 2021 06208 604
I love sleep, BABY M 2021 08477 734

Întinerim orașul M 2021 08282 704
InviteMe M 2021 08410 726

JUPITER BRANDS M 2021 08149 687
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just classics M 2017 04236 543
Just Classics
MotorSport M 2017 04235

542

K&M M 2021 08015 676
Kam Arts & Happiness M 2021 08550 762

KEDR M 2021 08211 692
KEPETRIK M 2021 08590 776

KH KUB HOUSE M 2021 08524 757
KIDZ SPORT M 2021 07268 647

KIMÍSTA M 2021 07260 646
KIMMY M 2021 08615 778

Klax M 2021 07568 653
KOKU M 2018 00086 557

La Barosana saorma
buna cu de toate M 2021 09181

805

Lactafort M 2021 08075 680
Lactogen M 2021 08071 680
Lactozen M 2021 08073 680

LAIAs DUAL
CATALYTIC M 2021 08148

687

la liman bucătărie
dobrogeană aleasă

pe sprânceană! M 2017 03943

542

La Nea Ion PIZZERIE
Sandwich la metru M 2021 08471

733

lanelka M 2021 08533 760
la prăvălie M 2021 08330 711

LARISOL BY
DR. PHYTO M 2021 08082

682

LA ŞOSEA
ŞPRIŢURI ALESE M 2021 06968

634

LassariTIS M 2021 07433 649
Lăstar M 2021 08602 777

LAZY BEACH
TASTE, ENJOY, LIVE M 2021 06359

608

Leiccina M 2021 08559 764
Le toast francais
CROQUE - 1925 - M 2017 05120

544

Levan M 2021 04673 587
LEVAREAN M 2021 08595 776
LEX CARDS M 2021 08325 710
LIGURMAS M 2021 08592 776

LIVOLO M 2021 08310 709
LOJJA M 2021 08326 711

LORENA WINERY M 2017 00295 535

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

LOVENTURIERII M 2021 08297 708
LOYO Collection M 2021 08456 730
MAESTRO EGO

MINDLESS
MANIFESTA-TI CU

SMERENIE MARETIA M 2021 04691

587

Magic Kids Bring
the magic in

your child's life M 2021 07088

642

MAKEBA, we are all
one PUB & BISTRO M 2017 02916

538

MANDY FOODS
Vegetal ORIGINAL M 2021 08643

788

Manhattan
Sala de Jocuri M 2021 08374

720

MARCA ETICĂ M 2021 08018 677
MARRO ELECTRIC

SYSTEMS M 2021 08528
759

MARTY RESTAURANTS M 2017 05523 549
mauve ideas M 2019 07393 563

MEDICAL CORNER M 2021 08383 721
MEDROM LOGISTICS M 2017 06000 549

MEGAGIFTS M 2017 07087 554
MERLIN'S KIDS BEER M 2021 08566 770

MESTA PIATRA
NATURA M 2017 03504

540

MICA SĂPTĂMÂNĂ
DE MUZICĂ VECHE M 2021 05471

594

Mici porc S
Sibiu din 1922 M 2021 06823

628

M IMASCHIO M 2021 08582 774
mimorello M 2021 08019 678

MINISTORAGE M 2021 08521 757
ministorage.ro M 2021 08503 752

MIOVAL M 2017 04945 544
MNSK ELECTRO M 2021 08214 694

MOLOZ M 2021 07919 670
MONITORUL
DE BACĂU M 2021 08662

791

montech M 2021 07092 642
Moodilier M 2021 06700 620

MOVEOS reliable
resources

reliable solutions M 2017 03875

542

Muschi Azuga
S Sibiu din 1922 M 2021 06840

630
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Muschi file S
Sibiu din 1922 M 2021 06841

631

MW LOUNGE
Smart relaxing M 2021 06920

633

NADARE M 2021 06583 619
NAYIRI M 2021 04314 585

neo designed for
glo Golden Tobacco M 2021 07900

668

NEOKLEIN M 2021 08123 686
NESTWAY M 2020 00054 563
NEW EDU M 2021 06461 609
NEXT TAXI M 2017 00939 535
NICO MAX M 2018 00039 557

NK Nukka`s Fashion M 2021 07992 675
N NITRAMONIA BACĂU M 2020 05786 567

NO BUBA M 2017 06348 550
Nutrisential Innovation

from nature M 2021 08515
753

O'OMA M 2021 05072 588
Ocean Fish Pasiunea
noastră este peştele! M 2016 04899

533

Ocean Fish
Passion for fish! M 2016 04898

533

Ograda Moldovană M 2021 08940 801
OK fix M 2021 08405 724
OLLink M 2017 04610 543

one FLOREASCA
VISTA M 2021 08562

768

one TIMPURI NOI M 2021 08561 767
OPTI-MEN M 2019 05718 562

OSCAR M 2021 08459 730
Pampers premium
care pants stop &

protect Pocket STOP
360° comfort fit

ultra protection EU
Perfume 0% Allergens M 2021 05226

592

PANCRONIC M 2019 01759 561
PARAINSECT CE M 2021 08606 778

PARIMATCH M 2021 07161 643
PERSPECTIVA M 2021 07473 651

Petrică Bine faci,
bine primeşti! M 2021 06873

633

P M M 2021 07162 644

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

PODISH FII
PARTE DIN BINE M 2021 08425

726

POFTITI IN VACANTA! M 2017 03542 541
Polidin Oro Forte

cu vitamina C M 2021 08268
703

Pompe Ulei M 2021 03669 583
pop technic M 2021 07697 659

POULET JAUNE
FERMIER

d'AUVERGNE EDENIA M 2017 05502

547

P Paul Weis M 2021 04349 586
PRĂVĂLIA DE

FERESTRE M 2021 08399
722

Pretzelino JOY M 2021 06219 605
PRIETENI

FĂRĂ CUVINTE M 2017 06673
551

PRODLACTA BRASOV
FABRICA DE LAPTE M 2019 00160

561

ProdLacta BRAŞOV
Fabrica de lapte M 2019 00158

560

ProfessionalDentist
Dental Care by
Professionals M 2021 08294

708

Promenada Estates M 2017 06751 552
Promenada
Park Square M 2017 06749

551

protoforge M 2021 07256 646
Q QUANTUM GROUP M 2021 06220 605

Rai's flowers M 2021 05566 601
Rapidus M 2021 07991 674

Răsfăț de la Mărioara M 2020 09112 574
realfoods.ro M 2021 08631 783

Reco M 2017 03412 540
RecoJob M 2017 03409 539

RESTAURANT
CONACUL ZENEEA M 2021 08202

691

Restaurant museum
fondat 1999 M 2021 08452

729

REȚEAUA DE IDOLI M 2021 09184 806
RFAN M 2021 07111 642

RINOSOL BY
DR. PHYTO M 2021 08083

682

RIO M 2021 07538 652
RIO M 2021 07964 673

Rita Extraterestra M 2021 08575 771
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Rocky Extraterestrul M 2021 08574 771
românEȘTI Cu români.

Despre români M 2021 08242
697

ROMANIAN
LEGAL AWARDS M 2021 07318

648

ROMÂNII ȘI LUMEA M 2021 09186 821
RoMellarius M 2021 08464 731

RONNA M 2021 07984 674
ROOTS VILLAS M 2021 08236 695
Roserv Pharma M 2017 05348 547
Royal Poinciana M 2017 06750 552

RUSALIO M 2017 06152 549
SAFETY FIRST 1 M 2018 01578 559

Salam de vară
S Sibiu din 1922 M 2021 06846

631

Salam Victoria
S Sibiu din 1922 M 2021 06849

632

SALOFARM LOGISTIC M 2021 08920 798
SANADOR M 2021 08292 705
San Delicio M 2017 01011 536

Sanvero Eu-Lax M 2021 08640 787
Saravet M 2021 07569 653

Schweppes
Pink Tonic Style M 2021 06771

626

Scuth M 2021 08571 770
SEAFOOD FESTIVAL M 2021 01925 577

Selectia Radu Octavian M 2021 07068 641
SGM COMPANY M 2021 05603 602
SHAKESPEARE
coffee & poetry M 2021 08507

753

SHAYA PILATES M 2021 08433 727
SHINING BODY

LOVE YOURSELF M 2021 09278
837

SIBDENTAL M 2021 08335 714
simbio data solutions M 2017 06777 552

SIMPA Sibiu M 2021 08619 780
SINCER M 2021 05007 587

SKIPPER ACADEMY M 2021 08629 783
SKY REAL ESTATE

- SUSTAINABLE
LUXURY LIVING M 2021 08938

800

Smart relaxing M 2021 06921 633
SMART VENDING M 2021 08266 701

Smashed M 2021 07821 667

Denumire marcă Nr. depozit pag.
(540) (210)

SNAGOV PLAZA M 2017 07270 556
Sonica M 2021 06238 607

SPARTA M 2021 07890 668
Sprezza M 2021 05412 593

STAGERRY M 2021 08805 794
STIFLER.RO M 2017 04716 543

STREET ADINA
BUZATU M 2021 06224

607

Șuncă de Praga
S Sibiu din 1922 M 2021 06850

632

SUNTECH TEHNICĂ
PARASOLARĂ M 2021 08706

791

Superbebe shop M 2021 09101 803
SYNERGA

PHARMACEUTICALS M 2020 06702
568

SZÉKELYKÖ KÚRIA
CONACUL SECUIESC M 2021 08560

765

t M 2021 08271 703
TACTICAL FIELD M 2021 08068 680

TAG M 2021 07604 654
TAREX M 2021 08407 725

TAROS GUARD M 2021 08617 779
TEKSOR M 2021 08151 688

think green M 2021 07907 669
think green M 2021 07904 669

Tibbett Logistics M 2021 07615 655
TKP Container M 2017 06948 553
TKP Lubricants M 2017 06590 550

TKP Tanks M 2017 06949 553
Topi M 2020 06531 568

TOUCH M 2021 08557 763
TPA M 2021 08121 685

TRADITII DIN
IARMAROC
MOS HORIA M 2021 08442

728

TRAINIC M 2021 08201 690
TRANSILVANIA

RECOVERY CENTRE M 2021 07446
650

TRUPA X M 2021 08367 720
Tubet M 2021 08428 727

TUSSOSOL
BY DR. PHYTO M 2021 08084

682

UHOME M 2021 08498 741
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Unirea Românilor
proiect de țară

semnat Cotidianul M 2021 08104

684

U personal uniforms M 2021 04173 585
UPPER STEAK & WINE M 2021 08171 688

URME VERZI M 2021 07749 659
UTOPIA M 2021 08461 731

VACUTA LOLA M 2016 07015 534
VALDOR M 2021 07247 645

VALEA ZIMBRILOR M 2021 05439 593
VGR VOYAGER M 2021 08475 733

vibrain M 2021 02421 578
vinpresii M 2021 08365 719

VIROSOL BY
DR. PHYTO M 2021 08085

682

VITALINE M 2021 08634 786
VITASOL BY
DR. PHYTO M 2021 08086

683

VP NUTRIȚIE ANIMALĂ M 2021 04337 586
WEBSPIRE M 2021 08928 799

WHITE BLEND + M 2021 06740 625
winmasters M 2021 07667 658

WORMS M 2019 03129 561
WOW LAB THE WHY-

OLOGY INSTITUTE M 2015 02934
531

Yamato Express M 2021 08871 796
YASH M 2021 08353 719

YLLA BY
NICOLE CHERRY M 2021 00032

575

YOAU M 2021 08497 740
YUMOŞ M 2021 06253 607

Zenith Dental M 2021 08334 714
ZEOKS M 2021 08466 732

Salam Săliște S
Sibiu din 1922 M 2021 06845

838

ZAGORA ACTIVE M 2021 08620 838
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ADIA KINESIO SRL M 2021 08337 716
ADYSIM SRL M 2021 08644 790
AESCULAP PROD SRL M 2021 00589 577
AGROSERV TRADING SRL M 2021 08461 731
AKTIV-POWER SRL M 2021 08151 688
ALDA CLEAN SERVICE SRL M 2021 09101 803
ALEXANDR TRACI M 2021 05007 587
ALEX ECOMMERCE DISTRIBUTION SRL M 2021 04673 587
ALEX MELCOVICH BH SRL M 2021 08566 770
ANDRAS TROZNER M 2021 03669 583
Andrei Nina Andreea M 2021 06583 619
ANDRIESCU ALINA-MONICA M 2019 07393 563
ANSIO TEAM S.R.L. M 2021 08287 705
ANTENA TV GROUP SA M 2016 05890 534
ANTENA TV GROUP SA M 2017 03542 541
ANTENA TV GROUP SA M 2017 03543 541
ARDELEAN ANDREI
CHIRTEȘ NICOLAE-DANIEL
BUZATU BOGDAN-SEBASTIAN M 2021 08239

695

ARITON OVIDIU M 2021 08625 782
ASOCIATIA CARAVANA CU MEDICI M 2017 02773 538
ASOCIAȚIA CLUB PRO ARMONIA 357 M 2021 05923 603
ASOCIATIA CLUB SPORTIV AQUA SPORT CITIUS BUCURESTI M 2017 04270 543
ASOCIATIA CONSILIUL ROMAN PUBLICITATE M 2021 08018 677
ASOCIATIA CULTURALA VIITORUL MUZICAL M 2021 06613 619
ASOCIAȚIA DRAG DE HAȚEG M 2021 08870 795
ASOCIATIA EUROPEANA PENTRU PROMOVAREA FILMULUI M 2017 06163 550
ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ DE STOMATOLOGIE PEDIATRICĂ DIN ROMÂNIA
(ANSPR) M 2021 08459

730

ASOCIATIA PENTRU EDUCAREA SI INTEGRAREA TUTUROR M 2021 08565 770
ASOCIATIA ROMANA DESPRE MANCARE M 2021 05554 597
ASOCIAȚIA SERVICIILOR FUNERARE M 2021 08486 739
ASOCIATIA VALEA ZIMBRILOR - VAMA BUZAULUI M 2021 05439 593
ASTROLOV MEDIA SRL M 2021 08579 772
ATELIER EXPERIMENTAL SRL M 2021 06700 620
ATENEUM SRL M 2021 08606 778
ATTILA JANOSI M 2021 08798 793
AVAYA SRL M 2021 09169 805
AVIPUTNA SRL M 2021 08324 710
BANCA COMERCIALA ROMANA SA M 2021 08437 728
BANCA COMERCIALA ROMANA SA M 2021 08436 728
BELLES MARKS LTD M 2021 09072 802
BENE ATTILA M 2021 08507 753
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BERE CZELL SRL M 2021 08121 685
BINAL MOB SRL M 2021 08560 765
BRAIN EDUCATION SRL M 2021 07446 650
BRANDINE ADVERTISING SRL M 2015 02934 531
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC. M 2021 06740 625
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED M 2021 07900 668
BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED M 2021 08122 686
BUILDING DEVELOPERS M 2021 09181 805
BUNEA M. ANA-MARIA PFA M 2021 08477 734
BURLACU MIHAI RĂZVAN M 2017 07111 554
BUZATU ADINA
ARZAN DENISE SARA M 2021 06224

607

CAIORA DESIGN CONCEPT SRL
IORDAN ANAMARIA-RALUCA M 2021 08582

774

CARTIERUL CAROL SRL M 2021 08326 711
CARTIERUL CAROL SRL M 2021 08353 719
CARTIERUL CAROL SRL M 2021 08352 719
CASA SERAFIM SRL M 2021 08104 684
CASINO MANHATTAN M 2021 08374 720
CASTEL MIMI S.R.L. M 2020 07719 573
CĂTĂLIN GROSU
FLORENTINA - ŞTEFANIA RUSEV
GABRIEL CHIRIAC M 2021 08515

753

CĂTĂLIN GROSU M 2021 08518 755
CĂTĂLIN GROSU M 2021 08519 756
CENTRUL PSIHART M 2021 07931 671
CHELCEA MIHAELA M 2021 06445 609
CIDP BIOTECHNOLOGY S.R.L M 2021 08315 709
CIOLTAN GHEORGHE CONSTANTIN M 2021 02421 578
CLAUDIA-TEODORA LUPASCU M 2017 03869 541
CLEAN AQUA PROJECT SRL M 2021 07027 634
CLEVER BUSINESS TRANSILVANIA SRL M 2020 07586 569
CLUB SPORTIV MUNICIPAL PLOIESTI M 2021 06805 626
COLTEA ALEXANDRU M 2021 08401 724
COMPLEX APICOL VECESLAV HARNAJ S.A. M 2021 08076 681
CONCELEX SRL M 2021 08879 797
CONONENCO DIANA M 2021 08580 772
CONSILIUL JUDEȚEAN PRAHOVA M 2021 00007 575
COPANEX SRL M 2021 08941 801
COPANEX SRL M 2021 08940 801
COPIER ONLINE TMG M 2021 05596 602
CORDUNEANU ADRIAN M 2020 06531 568
COSMO PHARM SRL M 2021 08526 759
CRACIUN CAMELIA M 2021 08550 762
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CRAMA DIN DEAL S.R.L. M 2021 08645 790
CRIS-MOB SRL M 2021 08310 709
CRISTEA ANDREI-DANIEL M 2021 07318 648
CRISTIAN DIANA-ELENA M 2021 06238 607
DANTE INTERNATIONAL SA M 2021 06838 629
DANUBEER CRAFTS.R.L. M 2021 03801 583
DAS TRANSILVANIA SRL M 2020 07162 569
DAVO & ASOCIATII - SOCIETATE CIVILA DE AVOCATI M 2021 08427 726
DECADANCE ART BAR SRL M 2021 08548 762
DELICATERIA ITALIANA SRL M 2021 08481 738
DIRECT MARKETING SRL M 2021 07582 654
DOBRE DAN-LUCIAN M 2021 08452 729
DOLY-COM DISTRIBUTIE S.R.L. M 2020 05877 567
DORIOT DENT SRL M 2021 08331 712
DORRA FASHION ONLINE SRL M 2021 05557 600
DOSEANU IMOBILIARE SRL M 2021 07177 645
DR. PHYTO S.R.L. M 2021 08087 683
DR. PHYTO S.R.L. M 2021 08098 684
DR. PHYTO S.R.L. M 2021 08080 681
DR. PHYTO S.R.L. M 2021 08079 681
DR. PHYTO S.R.L. M 2021 08081 681
DR. PHYTO S.R.L. M 2021 08082 682
DR. PHYTO S.R.L. M 2021 08083 682
DR. PHYTO S.R.L. M 2021 08084 682
DR. PHYTO S.R.L. M 2021 08085 682
DR. PHYTO S.R.L. M 2021 08086 683
DRĂGAN G. IOAN ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ M 2021 08471 733
DRAJA OCTAVIAN MIRCEA M 2021 08631 783
EDERRA RESIDENCE SRL M 2021 08781 793
EFTIMIE IOAN - RĂZVAN M 2017 05169 545
ELEGANCE HOME RESIDENCE SRL M 2021 08558 764
EMACOSMETICS S.R.L M 2021 07943 671
ENG GREEN SRL M 2021 07028 637
ENVIPCO SOLUTIONS SRL M 2021 06873 633
ERZSE MELINDA
BOITOR KINGA-DÓRA M 2021 08015

676

E-SHOP HOME CONCEPT S.R.L. M 2021 08149 687
ESSENTIAL FOODS SRL M 2021 06478 610
ESSENTIAL FOODS SRL M 2021 06479 615
ETNO FOLCLOR MEDIA SRL M 2021 07473 651
ETNO FOLCLOR MEDIA SRL M 2021 07471 650
EUROPEAN REFRESHMENTS M 2021 06771 626
EUROPE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL-R SA M 2017 06673 551
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FABRICA DE CONSULTANTA LIRA SRL M 2021 08323 710
FADI KHALIL EL M 2021 04314 585
FEDIMA ROMANIA M 2012 05695 531
FENG GUO WU M 2021 08559 764
FILTER DEVELOPMENT SRL M 2021 04173 585
FIRE & RESCUE SERVICES SRL M 2021 03554 580
FLIGHT EXPERIENCE SRL M 2021 06300 608
FLONTA LAVINIU-COSMIN
CONSTANTIN ANDREEA M 2021 05412

593

FLORIN DRAGOŞ SION M 2017 03214 539
FNC NUTRITIE PIETROIU SRL M 2021 08634 786
FOODPOINT GALATI CONCEPT SRL M 2021 08171 688
GAMA BEAUTY SRL M 2021 05839 603
GAUTHTECH PTE. LTD. M 2021 08589 774
GETA CIOBANU M 2017 03273 539
GIES TEAM S.R.L. M 2021 08211 692
GIES TEAM S.R.L. M 2021 08212 693
GIES TEAM S.R.L. M 2021 08216 694
GIES TEAM S.R.L. M 2021 08214 694
GIES TEAM S.R.L. M 2021 08213 693
Glanbia Nutritionals (Ireland) Limited M 2019 05718 562
GLOBAL EYE INVESTMENTS S.R.L. M 2021 07268 647
GOLDAYS EVENTS SRL M 2016 04896 532
GORNIC PAUL-CRISTIAN M 2021 09130 804
GUIDER TECH SRL M 2017 04945 544
HELIANTHUS SNACKS SRL M 2021 07538 652
HELIANTHUS SNACKS SRL M 2021 07964 673
HENRI MAILLARDET AG M 2021 08938 800
HUMANIS INTERIM SRL M 2017 05120 544
HUNGERIT Zrt. M 2021 07247 645
IDUNNE COSMETICS SRL M 2021 08042 679
IFIGENIA IMPEX SRL M 2021 08521 757
IFIGENIA IMPEX SRL M 2021 08503 752
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA M 2017 06751 552
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA M 2017 06750 552
IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA M 2017 06749 551
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MEDICO-MILITARA
CANTACUZINO M 2021 08268

703

INVESTICA GENERAL SRL M 2021 08662 791
ION BRAD M 2017 01901 536
JIANGSU YOAU ELECTRIC CO., LTD. M 2021 08497 740
JIANGSU YOAU ELECTRIC CO., LTD. M 2021 08498 741
JIUL S.A. CRAIOVA M 2021 08805 794
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Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi A.D. Pozarevac M 2020 05431 567
LAWAD ASTRA S.R.L. M 2021 08325 710
LEONARD EUGENIU MEGELEA M 2021 06385 609
LEPTODACTYLUS SRL M 2021 01925 577
LEVEL UP INTERACTIVE LTD M 2021 07667 658
LION COMMUNICATION SERVICES S.A. M 2021 08249 697
LION COMMUNICATION SERVICES SA M 2021 08250 699
LIPAI ALEXANDRA-FLORENTINA M 2021 00051 576
LOYO COLLECTION M 2021 08456 730
MACARIE ALEXANDRU
MACARIE BOGDAN M 2021 08264

701

MADIRAL SRL M 2021 08524 757
MANAGER SRL M 2021 08347 718
MANDY FOODS INTERNATIONAL SRL M 2021 08643 788
MAN GABRIELA M 2020 04415 566
MANIA CONSTANTIN MARIUS M 2021 08602 777
MANOLACHE EUGEN M 2019 01759 561
MARIA DANA NAGY ANDREI
RODICA IOANA BERCIU M 2021 05072

588

MARIA NAUTIC SRL M 2021 08629 783
MARINESCU ALEXANDRU CONSTANTIN M 2017 02361 537
MARINESCU ALEXANDRU CONSTANTIN M 2017 02362 537
MARRO ELECTRIC SYSTEMS SRL M 2021 08528 759
MATRIX TRADING SRL M 2021 07088 642
MEDROM LOGISTICS SRL M 2017 06000 549
METALS SUPPLY CONSULTING S.R.L. M 2021 08632 784
MIRACLE TOUCH SRL M 2021 08556 763
MIRACLE TOUCH SRL M 2021 08557 763
MONTANA POPA SRL M 2021 08549 762
MORARU EUGEN M 2021 08297 708
MORAR VICTOR M 2019 05722 562
MOSOR MARIANA-LOREDANA M 2021 08327 711
MOSTIRO FISHING SOLUTION SRL M 2021 08406 725
MUSIC TOOLS S.R.L. M 2021 08571 770
NEGRILĂ LUIZA-CARMEN M 2021 08623 782
NEW RDT SRL M 2021 05542 596
NITRAMONIA BC M 2020 05786 567
NORAND SRL M 2021 08019 678
Oana Ciobanu M 2021 08499 742
OCTOPUS INC SRL M 2021 08475 733
OIESDEAN NICOLAE M 2021 09046 802
OLIMAR DENTISTES M 2021 07997 675
OLTSPERA SRL M 2021 06733 625
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ONE UNITED PROPERTIES S.A. M 2021 08561 767
ONE UNITED PROPERTIES S.A. M 2021 08562 768
ORKLA FOODS ROMANIA SA M 2021 04055 584
ORKLA FOODS ROMANIA SA M 2021 04056 584
OZTURK BORA ADIL M 2021 08332 713
P.F.A. ROŞCA IULIAN CODRUŢ M 2021 08464 731
PANA VALENTIN-LIVIU
CORCODEL NICOLAE-GIORGIAN M 2017 00295

535

PANOCUBE S.R.L M 2021 08236 695
PARASCHIV FLORIN OCTAVIAN M 2021 08383 721
PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT M 2021 08599 777
PETRESCU VICENTIU-IULIAN M 2021 08405 724
PLEMARCON SRL M 2021 05566 601
POLIMED COM SRL M 2017 07690 556
POPA GEORGIANA M 2021 04691 587
POPAS TURISTIC APOLLO KM 11 SRL M 2017 07159 555
POP-BUIA IONUT M 2017 02916 538
POP VASILE DOREL
POP FLORIN MARIUS M 2021 07697

659

PRAVALIA DE FERESTRE SRL M 2021 08399 722
PRECURSOR SRL M 2021 06461 609
PREOTESCU BEATRICE OANA M 2021 08123 686
PRIMAVERII PARK SRL M 2021 08641 787
PRO ACTIVE LIFE SRL M 2021 08330 711
PROFESSIONAL DENTIST SRL M 2021 08294 708
PROFI IZO BEK M 2021 07928 670
PROFI IZO BEK SRL M 2021 08282 704
QUANTUM CONSTRUCT SRL M 2021 06220 605
QUANTUM DECO SRL M 2021 00980 577
QUANTUM NORD SRL M 2021 08148 687
RADU OCTAVIAN-CLAUDIU M 2021 07068 641
RADU RESOURCES S.A. M 2021 08575 771
RADU RESOURCES SA M 2021 08574 771
RAPIDUS ONLINE S.R.L M 2021 07992 675
RAPIDUS ONLINE S.R.L. M 2021 07991 674
REACHMAN ADVISOR SRL M 2017 03348 539
Reachman Advisors SRL M 2017 04610 543
RECICLARE MOLOZ SRL M 2021 07919 670
RFAN LIGHTING SRL M 2021 07111 642
RIGO TRADING S.A M 2019 03129 561
RILLIUS HOLDING LIMITED M 2021 07161 643
RILLIUS HOLDING LIMITED M 2021 07162 644
ROMCARTON SA M 2021 07907 669
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ROMCARTON SA M 2021 07904 669
ROMTOX SALES GROUP SRL M 2021 06253 607
RONNA THE BRAND SRL M 2021 07984 674
ROPHARMA S.A. M 2021 08071 680
ROPHARMA S.A. M 2021 08073 680
ROPHARMA S.A. M 2021 08075 680
S.C. BARBU GUARD SECURITY SRL M 2021 07572 653
S.C. CARMEDIA SERV S.R.L. M 2021 08478 735
S.C. CLASIC CAB S.R.L. M 2021 08271 703
S.C. CLAS MEDIA SRL M 2021 08490 739
S.C. GENIUS NUTRITION SRL M 2020 07695 573
S.C. ILEX COM S.A. M 2017 06348 550
S.C. LOOP PRODUCTIONS S.R.L. M 2018 00086 557
S.C. MANDY FOODS INTERNATIONAL S.R.L. M 2020 09112 574
S.C. MERT S.A. M 2021 07890 668
S.C. NOVA FOOD DISTRIBUTION S.R.L. M 2021 08615 778
S.C. OPENDEV ITS S.R.L. M 2021 08365 719
S.C. SARAH BENEDICT S.R.L. M 2021 07569 653
S.C. SARAH BENEDICT S.R.L. M 2021 07568 653
S.C. SARAH BENEDICT S.R.L. M 2021 07570 653
S.C. SMART TOTAL VENDING SRL M 2021 08266 701
S.C. SYNERGA PHARMACEUTICALS S.R.L. M 2020 06702 568
S.T. MANAGEMENT S.R.L. M 2021 07856 668
SALOFARM LOGISTIC S.R.L. M 2021 08920 798
SANADOR SRL M 2021 08292 705
SANVERO HEALTHCARE S.R.L. M 2021 08640 787
SC ADTRADE CONSULTING SRL M 2016 07015 534
SC AGRIN-NATURA UTILAJE SRL M 2018 00200 558
SC AGRISOL INTERNATIONAL RO SRL M 2017 05306 546
SC AGRISOL INTERNATIONAL RO SRL M 2017 05509 548
SC AMENA FILM SRL M 2016 08736 534
SCANDIA FOOD S.R.L. M 2021 06808 627
SCANDIA FOOD S.R.L. M 2021 06815 627
SCANDIA FOOD S.R.L. M 2021 06819 628
SCANDIA FOOD S.R.L. M 2021 06823 628
SCANDIA FOOD S.R.L. M 2021 06840 630
SCANDIA FOOD S.R.L. M 2021 06841 631
SCANDIA FOOD S.R.L. M 2021 06846 631
SCANDIA FOOD S.R.L. M 2021 06849 632
SCANDIA FOOD S.R.L. M 2021 06850 632
SC APIS DONAU SRL M 2021 07066 641
SC ASU TRADING SRL M 2017 04716 543
SC AUTO DIAMOND SRL M 2021 08573 770
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SC CENTRIQA SERVICES & SOLUTIONS SRL M 2021 08346 718
SC CHOCOLAT CENTER SRL M 2021 08088 683
SC COMMODITY TRUST AG SRL M 2021 08495 739
SC COMNILIS PROD SRL M 2021 08442 728
SC COMPACT GOLD SECURITY SRL M 2021 08810 794
SC CONEX TRANS SRL M 2017 03943 542
SC ELECTROGRUP SA M 2015 03318 532
SC FIVE OF KINGS SRL M 2016 00867 532
SC IASISTING GRUP SRL M 2018 01578 559
SC ILPAN JR SRL M 2017 06152 549
SC J.T. GRUP OIL SRL M 2017 06967 554
SC JOSI LOGISTIC SRL M 2017 07935 557
SC JUST CLASSICS SRL M 2017 04235 542
SC JUST CLASSICS SRL M 2017 04236 543
SC LANELKA SRL M 2021 08533 760
SC M. TABAC SRL M 2018 00039 557
SC MACK'S PROFESSIONAL SRL M 2019 06743 562
SC MARTY PAN SRL M 2017 05523 549
SC MEGA IMAGE SRL M 2017 07087 554
SC MESTA MARMURA SI TRAVERTIN SRL M 2017 03504 540
SC MILCA SRL M 2020 00054 563
SC MISTER TOSH CAFFE SRL M 2018 00757 558
SC MOVEOS INVEST SRL M 2017 03875 542
SC NEXT TAXI PLUS SRL M 2017 00939 535
SC OCEAN FISH SRL M 2016 04898 533
SC OCEAN FISH SRL M 2016 04899 533
SC PASTEUR FILIALA FILIPESTI SA M 2021 07974 674
SC PRODLACTA SA M 2019 00158 560
SC PRODLACTA SA M 2019 00160 561
SC RECOBOL SRL M 2017 03412 540
SC RECOBOL SRL M 2017 03409 539
SC ROSERV PHARMA SRL M 2017 05348 547
SC SAN DELICI NATURA SRL M 2017 01011 536
SC SANGIDAVA SRL M 2021 07092 642
SC SIMPA SA M 2021 08619 780
SC TAROS GUARD SRL M 2021 08617 779
SC TIS FARMACEUTIC SA M 2021 07434 649
SC TIS FARMACEUTIC SA M 2021 07433 649
SC TIS FARMACEUTIC SA M 2020 09051 574
SC TRANS LUKY SRL M 2014 08615 531
SC UNITECH GLOBAL SERVICES SRL M 2021 07480 651
SC UNITED SAMAVAL SRL M 2021 00533 576
SC WEB TRAVEL EXPERIENCE SRL M 2021 08410 726
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SEEDS AGRI PREST SERV SRL M 2021 06920 633
SEEDS AGRI PREST SERV SRL M 2021 06921 633
SEMTRA MEDO SRL M 2021 08361 719
SERCATO ART M 2021 08376 721
SHINING BODY SRL M 2021 09278 837
SIBDENTAL SRL M 2021 08335 714
SILVIU-GABRIEL MALOS M 2021 08407 725
SIMBIO DATA SOLUTIONS SRL M 2017 06777 552
SINCRON EXPERT SRL M 2021 07998 675
SINCRON EXPERT SRL M 2021 07999 675
SÎNTOIU GHEORGHE-MARIAN M 2021 05603 602
SOCIETATEA CULTURAL ARTISTICĂ DE TINERET CONCRET M 2021 05471 594
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE M 2021 09184 806
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE M 2021 09186 821
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE M 2021 09185 814
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE M 2021 07749 659
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE TELEVIZIUNE M 2021 09187 829
SRL MACROMEX M 2017 05502 547
SRL MACROMEX M 2018 00793 559
STAGER MED SRL M 2021 08474 733
STANCIU CRISTIAN M 2018 00703 558
STIRBAT LUCA M 2021 08451 729
STOICA MARIAN M 2021 07256 646
STOP & SHOP SQUARE SA M 2017 07268 555
STOP & SHOP SQUARE SA M 2017 07270 556
STRELITZIA EVENTS SRL M 2021 08278 704
SULIMAN MARIA IRINA M 2018 08715 560
SUNTECH SRL M 2021 08706 791
SUPER ECO-CASA SRL M 2021 03134 578
SURDU ELENA - AMELIA M 2021 07637 657
SYNGENTA CROP PROTECTION AG M 2021 08590 776
SYNGENTA CROP PROTECTION AG M 2021 08591 776
SYNGENTA CROP PROTECTION AG M 2021 08592 776
SYNGENTA CROP PROTECTION AG M 2021 08595 776
TACHE CRISTIAN M 2021 07821 667
TACTICAL FIELD SRL M 2021 08068 680
Termican Vladimir M 2020 03510 564
THE PROCTER & GAMBLE COMPANY M 2021 05226 592
TIBBETT LOGISTICS MANAGEMENT SRL M 2021 07615 655
TIMO SERV SRL M 2021 06219 605
TKP Lubricants Ltd. M 2017 06949 553
TKP Lubricants Ltd. M 2017 06948 553
TKP Lubricants Ltd. M 2017 06590 550
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TOMA RALUCA-ELENA M 2021 07260 646
TRADE ACTIVATION GROUP S.R.L. M 2021 07604 654
TRUPA X PRODUCTION CONCEPT SRL M 2021 08367 720
TRUSTHEAD SERVICES SRL M 2021 08242 697
TUBET INTERNATIONAL SRL M 2021 08428 727
TULUCA NICOLAE-ADRIAN M 2021 08192 689
UNIRII COFFEE SHOP SRL M 2021 08453 729
UNIVERSUL PODISH SRL M 2021 08425 726
UN PRODUS PENTRU O VIAȚĂ MINUNATĂ S.R.L. M 2021 08501 751
VANELLI SRL M 2021 08504 752
VASILESCU IRINA-MIHAELA
SZEKELY ANDY-AUGUSTIN M 2021 05494

594

VIGHECIU RADU-OLIVIAN M 2021 05442 594
VIILE BUDUREASCA SRL M 2020 03726 566
VINEX MURFATLAR SRL M 2021 08201 690
VINEXPORT SA FOCSANI M 2021 06795 626
VINPUNKT TRADING S.R.L. M 2021 08393 722
VIŞOIU DORINEL M 2021 08642 788
VITICOLA CORCOVA SRL M 2021 06712 624
VOICU GABRIEL M 2021 06359 608
VOICULESCU ADRIANA-MARIA M 2021 06968 634
VP CEREALE BZ SRL M 2021 04337 586
WEBSPIRE SRL M 2021 08928 799
WEIS PETRU-PAUL M 2021 04349 586
XU YONGQIANG M 2021 06208 604
YAMATO EXPRESS SRL M 2021 08871 796
YLLA FASHION SHOP SRL M 2021 00032 575
ZAINEA BIANCA-IOANA M 2021 08433 727
ZENEEA TWIN M 2021 08202 691
ZENITH DENTAL ESTHETICS SRL M 2021 08334 714
ZENTIVA, K.S. M 2021 08466 732
KURTDISI SEDIK MEHMET M 2021 08620             838
SCANDIA FOOD S.R.L. M 2021 06845             838
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- (540) (210) (511) -
1 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

705

1 M 2021 08324 182796 1, 29 710
1 M 2020 05786 182803 1 567
1 M 2021 08464 182824 1, 4, 5, 20, 29,

30, 31, 32, 35
731

1 M 2021 08515 182835 1, 3, 5, 10,
29, 30, 31,

32, 35, 39, 44

753

1 M 2021 08590 183332 1, 5 776
1 M 2021 08591 183333 1, 5 776
1 M 2021 08592 183334 1, 5 776
1 M 2021 08595 183335 1, 5 776
1 M 2018 01578 183337 1, 2, 9, 16,

25, 35, 37,
41, 42, 45

559

2 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

705

2 M 2018 01578 183337 1, 2, 9, 16,
25, 35, 37,
41, 42, 45

559

2 M 2021 08148 183358 2 687
2 M 2021 08405 183469 2, 8, 17,

19, 35
724

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

3 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

705

3 M 2021 08474 182826 3, 5 733
3 M 2021 08515 182835 1, 3, 5, 10,

29, 30, 31,
32, 35, 39, 44

753

3 M 2021 07260 183171 3 646
3 M 2021 07434 183203 3, 5 649
3 M 2021 04314 183268 3, 14, 16,

18, 25, 43
585

3 M 2021 07943 183364 3, 35 671
3 M 2021 08383 183375 3, 5, 10, 35 721
3 M 2021 06253 183377 3, 5, 35 607
3 M 2021 08087 183379 3 683
3 M 2021 08098 183380 3 684
3 M 2021 07984 183391 3, 25 674
3 M 2021 07433 183461 3 649
4 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

705

4 M 2021 08464 182824 1, 4, 5, 20, 29,
30, 31, 32, 35

731

4 M 2021 08151 183403 4, 7, 8, 9 688
4 M 2021 07092 183425 4, 20 642
4 M 2015 03318 183444 4, 37, 38 532
4 M 2017 06590 183473 4 550
5 M 2021 02421 182806 5 578
5 M 2020 06702 182812 5 568
5 M 2020 07695 182814 5, 30 573
5 M 2021 08464 182824 1, 4, 5, 20, 29,

30, 31, 32, 35
731

3 M 2021 08620 183363 3, 4          838
4     M 2021 08620  183363 3, 4          838

5 M 2021 08474 182826 3, 5 733
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5 M 2021 08515 182835 1, 3, 5, 10,
29, 30, 31,

32, 35, 39, 44

753

5 M 2021 08640 182858 5, 35 787
5 M 2021 08268 182870 5, 35 703
5 M 2021 08466 183169 5 732
5 M 2021 07569 183183 5 653
5 M 2021 07568 183184 5 653
5 M 2021 07570 183185 5 653
5 M 2021 07434 183203 3, 5 649
5 M 2021 05226 183214 5 592
5 M 2021 07637 183261 5, 10, 44 657
5 M 2021 08504 183277 5, 35 752
5 M 2021 08526 183283 5 759
5 M 2021 07974 183309 5 674
5 M 2021 08590 183332 1, 5 776
5 M 2021 08591 183333 1, 5 776
5 M 2021 08592 183334 1, 5 776
5 M 2021 08595 183335 1, 5 776
5 M 2021 04337 183371 5, 31, 35 586
5 M 2021 08383 183375 3, 5, 10, 35 721
5 M 2021 06253 183377 3, 5, 35 607
5 M 2021 08080 183381 5 681
5 M 2021 08079 183382 5 681
5 M 2021 08081 183383 5 681
5 M 2021 08082 183398 5 682
5 M 2021 08083 183399 5 682
5 M 2021 08084 183400 5 682
5 M 2021 08085 183401 5 682
5 M 2021 08086 183402 5 683
5 M 2021 00589 183443 5 577
5 M 2021 08071 183445 5 680
5 M 2021 08073 183446 5 680
5 M 2021 08075 183447 5 680
5 M 2020 09051 183462 5 574
5 M 2021 08606 183466 5 778
5 M 2019 05718 183474 5 562
6 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

705

6 M 2021 08399 182817 6, 19, 35 722
6 M 2021 06220 183260 6, 37 605

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

6 M 2020 00054 183322 6, 19, 24 563
6 M 2021 08706 183451 6, 19, 20, 22,

24, 35, 37
791

6 M 2017 06948 183472 6 553
7 M 2021 08266 182788 7, 11, 30, 35 701
7 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

705

7 M 2021 08497 182832 7, 9, 11 740
7 M 2021 08498 182833 7, 9, 11 741
7 M 2021 08501 183215 7, 11 751
7 M 2017 01901 183230 7, 9, 11, 12,

35, 38, 41, 42
536

7 M 2021 08528 183254 7, 9, 35,
37, 40

759

7 M 2021 08211 183295 7, 8, 9, 35 692
7 M 2021 08212 183296 7, 8, 9, 35 693
7 M 2021 08216 183297 7, 8, 9, 35 694
7 M 2021 08214 183298 7, 8, 9, 35 694
7 M 2021 08213 183299 7, 8, 9, 35 693
7 M 2021 03669 183389 7, 37 583
7 M 2021 08149 183395 7, 8, 9, 21, 35 687
7 M 2021 08151 183403 4, 7, 8, 9 688
8 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

705

8 M 2021 08475 183274 8 733
8 M 2021 08211 183295 7, 8, 9, 35 692
8 M 2021 08212 183296 7, 8, 9, 35 693
8 M 2021 08216 183297 7, 8, 9, 35 694
8 M 2021 08214 183298 7, 8, 9, 35 694
8 M 2021 08213 183299 7, 8, 9, 35 693
8 M 2021 09278 183347 8 837
8 M 2021 06208 183390 8, 9, 14,

21, 26
604



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

Mărci publicate în BOPI nr. 07/2022
(în ordinea clasei Nisa)

883

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

8 M 2021 08149 183395 7, 8, 9, 21, 35 687
8 M 2021 08151 183403 4, 7, 8, 9 688
8 M 2021 08405 183469 2, 8, 17,

19, 35
724

9 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

705

9 M 2021 08374 182801 9, 28, 41 720
9 M 2021 08477 182827 9, 16, 41 734
9 M 2021 08495 182831 9, 28, 35 739
9 M 2021 08497 182832 7, 9, 11 740
9 M 2021 08498 182833 7, 9, 11 741
9 M 2021 08589 182851 9, 35, 41, 42 774
9 M 2021 08599 182852 9, 16, 35,

36, 41, 45
777

9 M 2021 05542 183202 9, 40, 42 596
9 M 2018 08715 183212 9, 14, 41 560
9 M 2021 08310 183223 9, 35 709
9 M 2017 01901 183230 7, 9, 11, 12,

35, 38, 41, 42
536

9 M 2021 08192 183243 9, 16, 29,
30, 35, 36,
41, 43, 45

689

9 M 2021 08625 183250 9, 35, 42 782
9 M 2021 08019 183253 9, 16, 28,

35, 41
678

9 M 2021 08528 183254 7, 9, 35,
37, 40

759

9 M 2021 07667 183258 9, 35, 36,
38, 41, 42

658

9 M 2017 04716 183279 9 543
9 M 2021 07256 183286 9 646
9 M 2021 08211 183295 7, 8, 9, 35 692
9 M 2021 08212 183296 7, 8, 9, 35 693
9 M 2021 08216 183297 7, 8, 9, 35 694
9 M 2021 08214 183298 7, 8, 9, 35 694
9 M 2021 08213 183299 7, 8, 9, 35 693
9 M 2021 09046 183314 9 802
9 M 2021 06733 183336 9, 35, 42 625
9 M 2018 01578 183337 1, 2, 9, 16,

25, 35, 37,
41, 42, 45

559

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

9 M 2021 08662 183352 9, 16, 35,
38, 39, 41

791

9 M 2020 07586 183369 9, 16, 35,
38, 41, 42

569

9 M 2021 06208 183390 8, 9, 14,
21, 26

604

9 M 2021 08149 183395 7, 8, 9, 21, 35 687
9 M 2021 08151 183403 4, 7, 8, 9 688
9 M 2021 06838 183424 9, 35 629

10 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

705

10 M 2021 08515 182835 1, 3, 5, 10,
29, 30, 31,

32, 35, 39, 44

753

10 M 2021 07637 183261 5, 10, 44 657
10 M 2021 08335 183305 10, 40 714
10 M 2021 08383 183375 3, 5, 10, 35 721
11 M 2021 08266 182788 7, 11, 30, 35 701
11 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

705

11 M 2021 08497 182832 7, 9, 11 740
11 M 2021 08498 182833 7, 9, 11 741
11 M 2021 08501 183215 7, 11 751
11 M 2017 01901 183230 7, 9, 11, 12,

35, 38, 41, 42
536

11 M 2017 07111 183344 11, 30, 35, 39 554
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12 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

705

12 M 2021 08407 182819 12, 25, 40 725
12 M 2021 05603 183177 12, 35, 39, 40 602
12 M 2021 05596 183220 12, 35 602
12 M 2017 01901 183230 7, 9, 11, 12,

35, 38, 41, 42
536

12 M 2020 03510 183330 12, 20,
24, 35, 43

564

12 M 2017 07935 183343 12 557
12 M 2017 04235 183417 12, 35, 37, 41 542
12 M 2017 04236 183418 12, 35, 37 543
13 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

705

14 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

705

14 M 2021 08582 182850 14, 25 774
14 M 2018 08715 183212 9, 14, 41 560
14 M 2021 04314 183268 3, 14, 16,

18, 25, 43
585

14 M 2021 06208 183390 8, 9, 14,
21, 26

604

14 M 2021 06224 183470 14, 25, 35 607

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

15 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

705

15 M 2021 08571 182847 15 770
15 M 2021 04349 183232 15, 35 586
16 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

705

16 M 2021 08477 182827 9, 16, 41 734
16 M 2021 08478 182828 16, 35, 41 735
16 M 2021 08599 182852 9, 16, 35,

36, 41, 45
777

16 M 2021 08104 183168 16, 35, 38, 41 684
16 M 2017 07087 183192 16, 35, 39 554
16 M 2016 05890 183236 16, 35,

38, 41, 42
534

16 M 2017 03542 183237 16, 35,
38, 41, 42

541

16 M 2017 03543 183238 16, 35,
38, 41, 42

541

16 M 2021 08192 183243 9, 16, 29,
30, 35, 36,
41, 43, 45

689

16 M 2021 05494 183251 16, 25, 35, 41 594
16 M 2021 08019 183253 9, 16, 28,

35, 41
678

16 M 2021 04314 183268 3, 14, 16,
18, 25, 43

585

16 M 2016 07015 183278 16, 28, 41 534
16 M 2021 04691 183284 16, 38, 41 587
16 M 2021 07907 183301 16 669
16 M 2021 07904 183302 16 669
16 M 2018 01578 183337 1, 2, 9, 16,

25, 35, 37,
41, 42, 45

559



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

Mărci publicate în BOPI nr. 07/2022
(în ordinea clasei Nisa)

885

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

16 M 2021 08662 183352 9, 16, 35,
38, 39, 41

791

16 M 2020 07586 183369 9, 16, 35,
38, 41, 42

569

16 M 2021 08550 183374 16, 25, 28 762
16 M 2017 06673 183386 16, 38, 42 551
16 M 2021 08574 183456 16, 18, 28,

35, 38, 41
771

16 M 2021 08575 183457 16, 18, 28,
35, 38, 41

771

17 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

705

17 M 2021 08428 182820 17, 35 727
17 M 2017 06348 183222 17, 35, 38 550
17 M 2021 08405 183469 2, 8, 17,

19, 35
724

18 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

705

18 M 2021 00051 182805 18, 24 576
18 M 2017 02361 182862 18, 25, 35 537
18 M 2017 02362 182863 18, 25, 35 537
18 M 2021 04314 183268 3, 14, 16,

18, 25, 43
585

18 M 2021 08574 183456 16, 18, 28,
35, 38, 41

771

18 M 2021 08575 183457 16, 18, 28,
35, 38, 41

771

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

19 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

705

19 M 2021 08399 182817 6, 19, 35 722
19 M 2020 00054 183322 6, 19, 24 563
19 M 2017 03504 183385 19, 35, 37, 42 540
19 M 2021 08706 183451 6, 19, 20, 22,

24, 35, 37
791

19 M 2021 08405 183469 2, 8, 17,
19, 35

724

20 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

705

20 M 2021 08451 182822 20, 40, 43 729
20 M 2021 08464 182824 1, 4, 5, 20, 29,

30, 31, 32, 35
731

20 M 2021 08644 182861 20, 35, 39, 45 790
20 M 2021 06700 183264 20, 35, 39, 42 620
20 M 2020 03510 183330 12, 20,

24, 35, 43
564

20 M 2021 07092 183425 4, 20 642
20 M 2021 08706 183451 6, 19, 20, 22,

24, 35, 37
791

20 M 2017 06949 183471 20 553
21 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

705

21 M 2021 05566 183218 21, 31, 35 601
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21 M 2021 08123 183246 21, 35 686
21 M 2021 06208 183390 8, 9, 14,

21, 26
604

21 M 2021 08149 183395 7, 8, 9, 21, 35 687
22 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

705

22 M 2021 07697 183280 22 659
22 M 2021 08706 183451 6, 19, 20, 22,

24, 35, 37
791

23 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

705

24 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

705

24 M 2021 00051 182805 18, 24 576
24 M 2021 08580 182849 24, 25, 35 772
24 M 2021 04673 182864 24 587
24 M 2021 05412 183228 24, 25 593
24 M 2020 00054 183322 6, 19, 24 563
24 M 2020 03510 183330 12, 20,

24, 35, 43
564

24 M 2021 08706 183451 6, 19, 20, 22,
24, 35, 37

791

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

25 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

705

25 M 2021 08407 182819 12, 25, 40 725
25 M 2021 08533 182838 25, 35 760
25 M 2021 08559 182843 25 764
25 M 2021 08580 182849 24, 25, 35 772
25 M 2021 08582 182850 14, 25 774
25 M 2017 02361 182862 18, 25, 35 537
25 M 2017 02362 182863 18, 25, 35 537
25 M 2021 00032 183204 25 575
25 M 2021 05557 183213 25, 35 600
25 M 2021 08297 183216 25, 38 708
25 M 2021 08239 183224 25, 41 695
25 M 2021 05412 183228 24, 25 593
25 M 2021 05442 183229 25 594
25 M 2021 06583 183240 25, 35 619
25 M 2021 05494 183251 16, 25, 35, 41 594
25 M 2021 04314 183268 3, 14, 16,

18, 25, 43
585

25 M 2021 04173 183285 25 585
25 M 2021 07821 183288 25, 29, 43 667
25 M 2017 06152 183318 25 549
25 M 2021 09101 183328 25, 28, 35 803
25 M 2018 01578 183337 1, 2, 9, 16,

25, 35, 37,
41, 42, 45

559

25 M 2021 08550 183374 16, 25, 28 762
25 M 2021 07984 183391 3, 25 674
25 M 2020 06531 183392 25, 28 568
25 M 2021 07992 183455 25 675
25 M 2021 06224 183470 14, 25, 35 607
26 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

705
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26 M 2021 06208 183390 8, 9, 14,
21, 26

604

27 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

705

28 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

705

28 M 2021 08374 182801 9, 28, 41 720
28 M 2021 08495 182831 9, 28, 35 739
28 M 2021 08556 182840 28 763
28 M 2021 08406 183186 28, 35 725
28 M 2021 08019 183253 9, 16, 28,

35, 41
678

28 M 2016 07015 183278 16, 28, 41 534
28 M 2016 00867 183303 28 532
28 M 2021 09101 183328 25, 28, 35 803
28 M 2021 08550 183374 16, 25, 28 762
28 M 2020 06531 183392 25, 28 568
28 M 2021 07088 183428 28 642
28 M 2021 08870 183450 28, 41, 43 795
28 M 2021 08574 183456 16, 18, 28,

35, 38, 41
771

28 M 2021 08575 183457 16, 18, 28,
35, 38, 41

771

29 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

705

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

29 M 2021 08324 182796 1, 29 710
29 M 2021 08332 182798 29, 35 713
29 M 2020 09112 182804 29, 35, 39 574
29 M 2021 04055 182807 29, 35, 39 584
29 M 2021 04056 182808 29, 35, 39 584
29 M 2020 05877 182809 29, 35, 39 567
29 M 2021 08442 182821 29, 30, 33 728
29 M 2021 08464 182824 1, 4, 5, 20, 29,

30, 31, 32, 35
731

29 M 2021 08481 182829 29, 30, 32,
33, 35, 43

738

29 M 2021 08515 182835 1, 3, 5, 10,
29, 30, 31,

32, 35, 39, 44

753

29 M 2021 08643 182860 29, 35, 39 788
29 M 2021 07856 182866 29 668
29 M 2021 05007 183176 29, 30, 35, 43 587
29 M 2017 05120 183066 29, 43 544
29 M 2017 05502 183193 29, 35 547
29 M 2021 07247 183201 29, 30 645
29 M 2021 00980 183219 29, 30, 35, 43 577
29 M 2016 04898 183233 29, 35 533
29 M 2016 04899 183234 29, 35 533
29 M 2021 08192 183243 9, 16, 29,

30, 35, 36,
41, 43, 45

689

29 M 2021 06478 183269 29, 30, 32 610
29 M 2021 06479 183270 29, 30, 32 615
29 M 2021 07821 183288 25, 29, 43 667
29 M 2021 07998 183291 29, 30, 35 675
29 M 2021 07999 183292 29, 30, 35 675
29 M 2021 08642 183315 29, 32 788
29 M 2021 09130 183323 29, 30, 35 804
29 M 2021 09181 183324 29, 30, 43 805
29 M 2021 08871 183327 29, 30, 35 796
29 M 2021 07538 183350 29, 30, 31 652
29 M 2021 07964 183351 29, 30, 31 673
29 M 2017 05509 183362 29, 31,

35, 41, 44
548

29 M 2018 00793 183372 29, 35 559
29 M 2021 08549 183388 29 762
29 M 2017 07159 183419 29 555
29 M 2021 06808 183432 29 627
29 M 2021 06815 183433 29 627
29 M 2021 06819 183434 29 628
29 M 2021 06823 183435 29 628
29 M 2021 06840 183436 29 630
29 M 2021 06841 183437 29 631
29 M 2021 06846 183439 29 631
29 M 2021 06849 183440 29 632
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29 M 2021 06850 183441 29 632
29 M 2019 06743 183442 29, 35 562
29 M 2017 05523 183460 29, 30, 43 549
29 M 2019 00158 183463 29, 30, 35 560
29 M 2019 00160 183464 29, 30, 35 561
29 M 2017 05306 183465 29, 31,

35, 41, 44
546

29 M 2021 08941 183476 29, 35, 39 801
29 M 2021 08940 183477 29, 35, 39 801
30 M 2021 08266 182788 7, 11, 30, 35 701
30 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7, 705

30 M 2020 05431 182811 30 567
30 M 2020 07695 182814 5, 30 573
30 M 2021 08442 182821 29, 30, 33 728
30 M 2021 08464 182824 1, 4, 5, 20, 29,

30, 31, 32, 35
731

30 M 2021 08481 182829 29, 30, 32,
33, 35, 43

738

30 M 2021 08515 182835 1, 3, 5, 10,
29, 30, 31,

32, 35, 39, 44

753

30 M 2021 08619 182854 30, 35, 43 780
30 M 2021 05007 183176 29, 30, 35, 43 587
30 M 2017 01011 183197 30 536
30 M 2019 03129 183200 30 561
30 M 2021 07247 183201 29, 30 645
30 M 2021 00980 183219 29, 30, 35, 43 577
30 M 2021 08192 183243 9, 16, 29,

30, 35, 36,
41, 43, 45

689

30 M 2021 06219 183259 30 605
30 M 2021 06478 183269 29, 30, 32 610
30 M 2021 06479 183270 29, 30, 32 615
30 M 2020 04415 183287 30, 35 566
30 M 2021 07998 183291 29, 30, 35 675
30 M 2021 07999 183292 29, 30, 35 675
30 M 2021 09130 183323 29, 30, 35 804
30 M 2021 09181 183324 29, 30, 43 805
30 M 2021 08871 183327 29, 30, 35 796
30 M 2018 00757 183342 30 558
30 M 2017 07111 183344 11, 30, 35, 39 554

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

30 M 2021 07538 183350 29, 30, 31 652
30 M 2021 07964 183351 29, 30, 31 673
30 M 2021 07890 183361 30, 35 668
30 M 2021 07066 183404 30, 31,

35, 42, 44
641

30 M 2017 05523 183460 29, 30, 43 549
30 M 2019 00158 183463 29, 30, 35 560
30 M 2019 00160 183464 29, 30, 35 561
30 M 2021 08805 183478 30 794
31 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

705

31 M 2021 08464 182824 1, 4, 5, 20, 29,
30, 31, 32, 35

731

31 M 2021 08515 182835 1, 3, 5, 10,
29, 30, 31,

32, 35, 39, 44

753

31 M 2021 08615 182853 31 778
31 M 2021 05439 183208 31, 39,

41, 43, 44
593

31 M 2021 05566 183218 21, 31, 35 601
31 M 2021 06385 183242 31 609
31 M 2021 08634 183300 31, 35 786
31 M 2021 07538 183350 29, 30, 31 652
31 M 2021 07964 183351 29, 30, 31 673
31 M 2017 05509 183362 29, 31,

35, 41, 44
548

31 M 2021 04337 183371 5, 31, 35 586
31 M 2021 07066 183404 30, 31,

35, 42, 44
641

31 M 2017 07268 183408 31, 42 555
31 M 2021 08076 183420 31 681
31 M 2017 05306 183465 29, 31,

35, 41, 44
546

8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

29 M 2021 06845 183438 29           838
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32 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

705

32 M 2021 08464 182824 1, 4, 5, 20, 29,
30, 31, 32, 35

731

32 M 2021 08481 182829 29, 30, 32,
33, 35, 43

738

32 M 2021 08515 182835 1, 3, 5, 10,
29, 30, 31,

32, 35, 39, 44

753

32 M 2021 08566 183170 32 770
32 M 2021 07027 183265 32, 35, 39,

41, 42, 44
634

32 M 2021 06478 183269 29, 30, 32 610
32 M 2021 06479 183270 29, 30, 32 615
32 M 2021 03801 183294 32 583
32 M 2021 08642 183315 29, 32 788
32 M 2019 05722 183331 32, 33 562
32 M 2021 08121 183411 32, 35, 40 685
32 M 2021 06795 183412 32 626
32 M 2021 06771 183427 32 626
32 M 2021 06968 183431 32, 33 634
33 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

705

33 M 2021 08442 182821 29, 30, 33 728
33 M 2021 08481 182829 29, 30, 32,

33, 35, 43
738

33 M 2021 08201 183173 33 690
33 M 2021 08461 183174 33 731
33 M 2021 08393 183175 33, 35 722
33 M 2020 07719 182999 33 573
33 M 2021 08602 183235 33 777
33 M 2020 03726 183281 33 566
33 M 2019 05722 183331 32, 33 562

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

33 M 2021 08645 183406 33 790
33 M 2021 07068 183423 33, 35, 39 641
33 M 2021 06968 183431 32, 33 634
33 M 2021 09072 183448 33 802
33 M 2017 00295 183453 33, 35 535
34 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

705

34 M 2021 07900 182868 34 668
34 M 2021 08122 182869 34 686
34 M 2021 06740 183426 34 625
34 M 2018 00039 183458 34 557
34 M 2021 08042 183468 34 679
35 M 2021 08264 182787 35, 41, 43 701
35 M 2021 08266 182788 7, 11, 30, 35 701
35 M 2021 08287 182791 35, 42 705
35 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

705

35 M 2021 08315 182794 35, 42 709
35 M 2021 08323 182795 35, 36, 42 710
35 M 2021 08330 182797 35 711
35 M 2021 08332 182798 29, 35 713
35 M 2021 08365 182800 35 719
35 M 2021 07749 182802 35, 38, 41, 42 659
35 M 2020 09112 182804 29, 35, 39 574
35 M 2021 04055 182807 29, 35, 39 584
35 M 2021 04056 182808 29, 35, 39 584
35 M 2020 05877 182809 29, 35, 39 567
35 M 2021 08376 182816 35, 41 721
35 M 2021 08399 182817 6, 19, 35 722
35 M 2021 08428 182820 17, 35 727
35 M 2021 08464 182824 1, 4, 5, 20, 29,

30, 31, 32, 35
731

35 M 2021 08478 182828 16, 35, 41 735
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35 M 2021 08481 182829 29, 30, 32,
33, 35, 43

738

35 M 2021 08495 182831 9, 28, 35 739
35 M 2021 08507 182834 35, 43 753
35 M 2021 08515 182835 1, 3, 5, 10,

29, 30, 31,
32, 35, 39, 44

753

35 M 2021 08518 182836 35, 38, 41 755
35 M 2021 08519 182837 35, 38, 41 756
35 M 2021 08533 182838 25, 35 760
35 M 2021 08560 182844 35, 37, 39,

41, 42, 43
765

35 M 2021 08561 182845 35, 36, 37 767
35 M 2021 08562 182846 35, 36, 37 768
35 M 2021 08579 182848 35, 41, 42, 45 772
35 M 2021 08580 182849 24, 25, 35 772
35 M 2021 08589 182851 9, 35, 41, 42 774
35 M 2021 08599 182852 9, 16, 35,

36, 41, 45
777

35 M 2021 08619 182854 30, 35, 43 780
35 M 2021 08623 182855 35, 36 782
35 M 2021 08640 182858 5, 35 787
35 M 2021 08643 182860 29, 35, 39 788
35 M 2021 08644 182861 20, 35, 39, 45 790
35 M 2017 02361 182862 18, 25, 35 537
35 M 2017 02362 182863 18, 25, 35 537
35 M 2021 07582 182867 35 654
35 M 2021 08268 182870 5, 35 703
35 M 2021 07161 182872 35, 41 643
35 M 2021 07162 182873 35, 41 644
35 M 2017 06751 183164 35, 36, 37 552
35 M 2017 06750 183165 35, 36, 37 552
35 M 2017 06749 183166 35, 36, 37 551
35 M 2017 03875 183167 35 542
35 M 2021 08104 183168 16, 35, 38, 41 684
35 M 2021 08367 183172 35, 41 720
35 M 2021 08393 183175 33, 35 722
35 M 2021 05007 183176 29, 30, 35, 43 587
35 M 2021 05603 183177 12, 35, 39, 40 602
35 M 2021 07615 183065 35, 39 655
35 M 2017 04270 183182 35, 41 543
35 M 2021 08406 183186 28, 35 725
35 M 2021 08425 183187 35, 42 726
35 M 2017 07087 183192 16, 35, 39 554
35 M 2017 05502 183193 29, 35 547
35 M 2021 07268 183199 35 647
35 M 2021 03134 183205 35, 37, 41 578
35 M 2021 03554 183206 35, 37, 39, 45 580
35 M 2021 05072 183207 35, 41, 42, 44 588
35 M 2021 05554 183209 35, 41, 43 597

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2021 08250 183210 35, 41 699
35 M 2021 08249 183211 35, 41 697
35 M 2021 05557 183213 25, 35 600
35 M 2021 05566 183218 21, 31, 35 601
35 M 2021 00980 183219 29, 30, 35, 43 577
35 M 2021 05596 183220 12, 35 602
35 M 2017 06348 183222 17, 35, 38 550
35 M 2021 08310 183223 9, 35 709
35 M 2017 06777 183226 35, 41, 42 552
35 M 2021 06445 183227 35, 41 609
35 M 2017 01901 183230 7, 9, 11, 12,

35, 38, 41, 42
536

35 M 2021 04349 183232 15, 35 586
35 M 2016 04898 183233 29, 35 533
35 M 2016 04899 183234 29, 35 533
35 M 2016 05890 183236 16, 35,

38, 41, 42
534

35 M 2017 03542 183237 16, 35,
38, 41, 42

541

35 M 2017 03543 183238 16, 35,
38, 41, 42

541

35 M 2021 06583 183240 25, 35 619
35 M 2021 06238 183241 35 607
35 M 2021 08192 183243 9, 16, 29,

30, 35, 36,
41, 43, 45

689

35 M 2021 07473 183244 35, 38, 41 651
35 M 2021 07471 183245 35, 38, 41 650
35 M 2021 08123 183246 21, 35 686
35 M 2021 08437 183248 35, 36 728
35 M 2021 08436 183249 35, 36 728
35 M 2021 08625 183250 9, 35, 42 782
35 M 2021 05494 183251 16, 25, 35, 41 594
35 M 2021 08019 183253 9, 16, 28,

35, 41
678

35 M 2021 08528 183254 7, 9, 35,
37, 40

759

35 M 2021 08521 183255 35 757
35 M 2017 06967 183257 35, 37, 39 554
35 M 2021 07667 183258 9, 35, 36,

38, 41, 42
658

35 M 2017 03273 183262 35 539
35 M 2021 06700 183264 20, 35, 39, 42 620
35 M 2021 07027 183265 32, 35, 39,

41, 42, 44
634

35 M 2021 07028 183266 35, 36, 41, 42 637
35 M 2021 08504 183277 5, 35 752
35 M 2020 04415 183287 30, 35 566
35 M 2021 07604 183290 35, 42 654
35 M 2021 07998 183291 29, 30, 35 675
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35 M 2021 07999 183292 29, 30, 35 675
35 M 2021 08211 183295 7, 8, 9, 35 692
35 M 2021 08212 183296 7, 8, 9, 35 693
35 M 2021 08216 183297 7, 8, 9, 35 694
35 M 2021 08214 183298 7, 8, 9, 35 694
35 M 2021 08213 183299 7, 8, 9, 35 693
35 M 2021 08634 183300 31, 35 786
35 M 2021 08018 183308 35 677
35 M 2021 08331 183310 35, 39, 41 712
35 M 2021 07111 183311 35, 42 642
35 M 2021 08920 183321 35, 39 798
35 M 2021 09130 183323 29, 30, 35 804
35 M 2021 08798 183326 35 793
35 M 2021 08871 183327 29, 30, 35 796
35 M 2021 09101 183328 25, 28, 35 803
35 M 2021 06461 183329 35, 41 609
35 M 2020 03510 183330 12, 20,

24, 35, 43
564

35 M 2021 06733 183336 9, 35, 42 625
35 M 2018 01578 183337 1, 2, 9, 16,

25, 35, 37,
41, 42, 45

559

35 M 2019 01759 183339 35, 41, 43 561
35 M 2019 07393 183340 35, 41 563
35 M 2021 08015 183341 35, 39, 41, 43 676
35 M 2017 07111 183344 11, 30, 35, 39 554
35 M 2021 08499 183348 35, 41 742
35 M 2017 03869 183349 35 541
35 M 2021 08662 183352 9, 16, 35,

38, 39, 41
791

35 M 2017 05348 183353 35 547
35 M 2017 04610 183354 35 543
35 M 2017 03412 183355 35, 41, 42 540
35 M 2017 03409 183356 35, 41, 42 539
35 M 2021 07931 183360 35, 44 671
35 M 2021 07890 183361 30, 35 668
35 M 2017 05509 183362 29, 31,

35, 41, 44
548

35 M 2021 07943 183364 3, 35 671
35 M 2012 05695 183366 35 531
35 M 2020 07586 183369 9, 16, 35,

38, 41, 42
569

35 M 2021 08459 183370 35, 41, 42, 44 730
35 M 2021 04337 183371 5, 31, 35 586
35 M 2018 00793 183372 29, 35 559
35 M 2021 00007 183373 35 575
35 M 2021 08383 183375 3, 5, 10, 35 721
35 M 2021 06253 183377 3, 5, 35 607
35 M 2017 03348 183378 35 539
35 M 2017 03504 183385 19, 35, 37, 42 540

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

35 M 2017 07690 183387 35, 36 556
35 M 2021 08456 183393 35 730
35 M 2021 08149 183395 7, 8, 9, 21, 35 687
35 M 2018 00200 183396 35 558
35 M 2021 07066 183404 30, 31,

35, 42, 44
641

35 M 2021 08928 183410 35, 41, 42 799
35 M 2021 08121 183411 32, 35, 40 685
35 M 2021 09169 183421 35 805
35 M 2021 09187 183413 35, 38, 41 829
35 M 2021 09184 183414 35, 38, 41 806
35 M 2021 09186 183415 35, 38, 41 821
35 M 2021 09185 183416 35, 38, 41 814
35 M 2017 04235 183417 12, 35, 37, 41 542
35 M 2017 04236 183418 12, 35, 37 543
35 M 2021 07068 183423 33, 35, 39 641
35 M 2021 06838 183424 9, 35 629
35 M 2019 06743 183442 29, 35 562
35 M 2021 08706 183451 6, 19, 20, 22,

24, 35, 37
791

35 M 2017 00295 183453 33, 35 535
35 M 2021 08574 183456 16, 18, 28,

35, 38, 41
771

35 M 2021 08575 183457 16, 18, 28,
35, 38, 41

771

35 M 2019 00158 183463 29, 30, 35 560
35 M 2019 00160 183464 29, 30, 35 561
35 M 2017 05306 183465 29, 31,

35, 41, 44
546

35 M 2021 08631 183467 35 783
35 M 2021 08405 183469 2, 8, 17,

19, 35
724

35 M 2021 06224 183470 14, 25, 35 607
35 M 2021 08781 183475 35, 36, 37 793
35 M 2021 08941 183476 29, 35, 39 801
35 M 2021 08940 183477 29, 35, 39 801
36 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

705

36 M 2021 08323 182795 35, 36, 42 710
36 M 2021 08558 182842 36, 37 764
36 M 2021 08561 182845 35, 36, 37 767
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36 M 2021 08562 182846 35, 36, 37 768
36 M 2021 08599 182852 9, 16, 35,

36, 41, 45
777

36 M 2021 08623 182855 35, 36 782
36 M 2021 08641 182859 36 787
36 M 2017 06751 183164 35, 36, 37 552
36 M 2017 06750 183165 35, 36, 37 552
36 M 2017 06749 183166 35, 36, 37 551
36 M 2021 08192 183243 9, 16, 29,

30, 35, 36,
41, 43, 45

689

36 M 2021 08437 183248 35, 36 728
36 M 2021 08436 183249 35, 36 728
36 M 2021 08503 183256 36 752
36 M 2021 07667 183258 9, 35, 36,

38, 41, 42
658

36 M 2021 07028 183266 35, 36, 41, 42 637
36 M 2021 07177 183293 36 645
36 M 2021 08326 183306 36 711
36 M 2021 08353 183307 36 719
36 M 2021 08361 183317 36 719
36 M 2021 08352 183319 36 719
36 M 2017 07690 183387 35, 36 556
36 M 2017 07270 183409 36 556
36 M 2021 06920 183429 36, 37 633
36 M 2021 06921 183430 36, 37 633
36 M 2021 08781 183475 35, 36, 37 793
37 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

705

37 M 2021 07480 182815 37 651
37 M 2021 08558 182842 36, 37 764
37 M 2021 08560 182844 35, 37, 39,

41, 42, 43
765

37 M 2021 08561 182845 35, 36, 37 767
37 M 2021 08562 182846 35, 36, 37 768
37 M 2017 06751 183164 35, 36, 37 552
37 M 2017 06750 183165 35, 36, 37 552
37 M 2017 06749 183166 35, 36, 37 551
37 M 2021 07928 183189 37 670
37 M 2021 08282 183190 37, 44 704
37 M 2021 03134 183205 35, 37, 41 578

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

37 M 2021 03554 183206 35, 37, 39, 45 580
37 M 2021 08810 183221 37, 38,

39, 41, 45
794

37 M 2021 08528 183254 7, 9, 35,
37, 40

759

37 M 2017 06967 183257 35, 37, 39 554
37 M 2021 06220 183260 6, 37 605
37 M 2018 01578 183337 1, 2, 9, 16,

25, 35, 37,
41, 42, 45

559

37 M 2021 08938 183359 37, 42 800
37 M 2017 03504 183385 19, 35, 37, 42 540
37 M 2021 03669 183389 7, 37 583
37 M 2017 04235 183417 12, 35, 37, 41 542
37 M 2017 04236 183418 12, 35, 37 543
37 M 2021 06920 183429 36, 37 633
37 M 2021 06921 183430 36, 37 633
37 M 2015 03318 183444 4, 37, 38 532
37 M 2021 08879 183449 37, 40, 42 797
37 M 2021 08706 183451 6, 19, 20, 22,

24, 35, 37
791

37 M 2021 08781 183475 35, 36, 37 793
38 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

705

38 M 2021 07749 182802 35, 38, 41, 42 659
38 M 2017 00939 182813 38 535
38 M 2021 08518 182836 35, 38, 41 755
38 M 2021 08519 182837 35, 38, 41 756
38 M 2021 08104 183168 16, 35, 38, 41 684
38 M 2021 08297 183216 25, 38 708
38 M 2021 08810 183221 37, 38,

39, 41, 45
794

38 M 2017 06348 183222 17, 35, 38 550
38 M 2017 01901 183230 7, 9, 11, 12,

35, 38, 41, 42
536

38 M 2016 05890 183236 16, 35,
38, 41, 42

534

38 M 2017 03542 183237 16, 35,
38, 41, 42

541

38 M 2017 03543 183238 16, 35,
38, 41, 42

541

38 M 2021 07473 183244 35, 38, 41 651
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38 M 2021 07471 183245 35, 38, 41 650
38 M 2021 07667 183258 9, 35, 36,

38, 41, 42
658

38 M 2021 04691 183284 16, 38, 41 587
38 M 2021 08410 183316 38, 42 726
38 M 2021 08490 183320 38, 41 739
38 M 2021 08662 183352 9, 16, 35,

38, 39, 41
791

38 M 2020 07586 183369 9, 16, 35,
38, 41, 42

569

38 M 2017 06673 183386 16, 38, 42 551
38 M 2021 09187 183413 35, 38, 41 829
38 M 2021 09184 183414 35, 38, 41 806
38 M 2021 09186 183415 35, 38, 41 821
38 M 2021 09185 183416 35, 38, 41 814
38 M 2015 03318 183444 4, 37, 38 532
38 M 2021 08574 183456 16, 18, 28,

35, 38, 41
771

38 M 2021 08575 183457 16, 18, 28,
35, 38, 41

771

39 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

705

39 M 2020 09112 182804 29, 35, 39 574
39 M 2021 04055 182807 29, 35, 39 584
39 M 2021 04056 182808 29, 35, 39 584
39 M 2020 05877 182809 29, 35, 39 567
39 M 2021 08515 182835 1, 3, 5, 10,

29, 30, 31,
32, 35, 39, 44

753

39 M 2021 08560 182844 35, 37, 39,
41, 42, 43

765

39 M 2021 08643 182860 29, 35, 39 788
39 M 2021 08644 182861 20, 35, 39, 45 790
39 M 2021 05603 183177 12, 35, 39, 40 602
39 M 2021 07615 183065 35, 39 655
39 M 2017 06000 183191 39 549
39 M 2017 07087 183192 16, 35, 39 554
39 M 2021 03554 183206 35, 37, 39, 45 580
39 M 2021 05439 183208 31, 39,

41, 43, 44
593

39 M 2021 08810 183221 37, 38,
39, 41, 45

794

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

39 M 2021 06300 183239 39, 41 608
39 M 2017 06967 183257 35, 37, 39 554
39 M 2021 06700 183264 20, 35, 39, 42 620
39 M 2021 07027 183265 32, 35, 39,

41, 42, 44
634

39 M 2021 08202 183272 39, 41, 43 691
39 M 2021 08331 183310 35, 39, 41 712
39 M 2021 08920 183321 35, 39 798
39 M 2021 07919 183338 39, 40 670
39 M 2021 08015 183341 35, 39, 41, 43 676
39 M 2017 07111 183344 11, 30, 35, 39 554
39 M 2021 08662 183352 9, 16, 35,

38, 39, 41
791

39 M 2021 07068 183423 33, 35, 39 641
39 M 2021 07991 183454 39 674
39 M 2021 08941 183476 29, 35, 39 801
39 M 2021 08940 183477 29, 35, 39 801
40 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

705

40 M 2021 08407 182819 12, 25, 40 725
40 M 2021 08451 182822 20, 40, 43 729
40 M 2021 05603 183177 12, 35, 39, 40 602
40 M 2021 05542 183202 9, 40, 42 596
40 M 2021 08528 183254 7, 9, 35,

37, 40
759

40 M 2021 08335 183305 10, 40 714
40 M 2021 07919 183338 39, 40 670
40 M 2021 08121 183411 32, 35, 40 685
40 M 2021 06873 183422 40 633
40 M 2021 08879 183449 37, 40, 42 797
41 M 2021 08264 182787 35, 41, 43 701
41 M 2021 08271 182789 41, 42 703
41 M 2021 08278 182790 41, 43 704
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41 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

705

41 M 2021 08347 182799 41, 43, 44 718
41 M 2021 08374 182801 9, 28, 41 720
41 M 2021 07749 182802 35, 38, 41, 42 659
41 M 2021 08376 182816 35, 41 721
41 M 2021 08401 182818 41 724
41 M 2021 08477 182827 9, 16, 41 734
41 M 2021 08478 182828 16, 35, 41 735
41 M 2021 08518 182836 35, 38, 41 755
41 M 2021 08519 182837 35, 38, 41 756
41 M 2021 08560 182844 35, 37, 39,

41, 42, 43
765

41 M 2021 08579 182848 35, 41, 42, 45 772
41 M 2021 08589 182851 9, 35, 41, 42 774
41 M 2021 08599 182852 9, 16, 35,

36, 41, 45
777

41 M 2021 08629 182856 41 783
41 M 2021 08632 182857 41 784
41 M 2021 07318 182865 41 648
41 M 2016 04896 182871 41 532
41 M 2021 07161 182872 35, 41 643
41 M 2021 07162 182873 35, 41 644
41 M 2021 08104 183168 16, 35, 38, 41 684
41 M 2021 08367 183172 35, 41 720
41 M 2021 08565 183178 41 770
41 M 2021 08242 183067 41 697
41 M 2017 06163 183180 41 550
41 M 2017 04270 183182 35, 41 543
41 M 2021 06712 183188 41 624
41 M 2021 08337 183196 41, 44 716
41 M 2021 03134 183205 35, 37, 41 578
41 M 2021 05072 183207 35, 41, 42, 44 588
41 M 2021 05439 183208 31, 39,

41, 43, 44
593

41 M 2021 05554 183209 35, 41, 43 597
41 M 2021 08250 183210 35, 41 699
41 M 2021 08249 183211 35, 41 697
41 M 2018 08715 183212 9, 14, 41 560
41 M 2021 08810 183221 37, 38,

39, 41, 45
794

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

41 M 2021 08239 183224 25, 41 695
41 M 2017 06777 183226 35, 41, 42 552
41 M 2021 06445 183227 35, 41 609
41 M 2017 01901 183230 7, 9, 11, 12,

35, 38, 41, 42
536

41 M 2021 08325 183231 41 710
41 M 2016 05890 183236 16, 35,

38, 41, 42
534

41 M 2017 03542 183237 16, 35,
38, 41, 42

541

41 M 2017 03543 183238 16, 35,
38, 41, 42

541

41 M 2021 06300 183239 39, 41 608
41 M 2021 08192 183243 9, 16, 29,

30, 35, 36,
41, 43, 45

689

41 M 2021 07473 183244 35, 38, 41 651
41 M 2021 07471 183245 35, 38, 41 650
41 M 2021 05494 183251 16, 25, 35, 41 594
41 M 2016 08736 183252 41 534
41 M 2021 08019 183253 9, 16, 28,

35, 41
678

41 M 2021 07667 183258 9, 35, 36,
38, 41, 42

658

41 M 2021 06613 183263 41 619
41 M 2021 07027 183265 32, 35, 39,

41, 42, 44
634

41 M 2021 07028 183266 35, 36, 41, 42 637
41 M 2021 08202 183272 39, 41, 43 691
41 M 2016 07015 183278 16, 28, 41 534
41 M 2021 04691 183284 16, 38, 41 587
41 M 2021 08331 183310 35, 39, 41 712
41 M 2021 05923 183312 41, 45 603
41 M 2021 08490 183320 38, 41 739
41 M 2021 08573 183325 41 770
41 M 2021 06461 183329 35, 41 609
41 M 2018 01578 183337 1, 2, 9, 16,

25, 35, 37,
41, 42, 45

559

41 M 2019 01759 183339 35, 41, 43 561
41 M 2019 07393 183340 35, 41 563
41 M 2021 08015 183341 35, 39, 41, 43 676
41 M 2021 08433 183346 41 727
41 M 2021 08499 183348 35, 41 742
41 M 2021 08662 183352 9, 16, 35,

38, 39, 41
791

41 M 2017 03412 183355 35, 41, 42 540
41 M 2017 03409 183356 35, 41, 42 539
41 M 2017 02773 183357 41, 44 538
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41 M 2017 05509 183362 29, 31,
35, 41, 44

548

41 M 2021 05471 183365 41 594
41 M 2020 07586 183369 9, 16, 35,

38, 41, 42
569

41 M 2021 08459 183370 35, 41, 42, 44 730
41 M 2015 02934 183405 41 531
41 M 2021 08928 183410 35, 41, 42 799
41 M 2021 09187 183413 35, 38, 41 829
41 M 2021 09184 183414 35, 38, 41 806
41 M 2021 09186 183415 35, 38, 41 821
41 M 2021 09185 183416 35, 38, 41 814
41 M 2017 04235 183417 12, 35, 37, 41 542
41 M 2021 08870 183450 28, 41, 43 795
41 M 2021 08574 183456 16, 18, 28,

35, 38, 41
771

41 M 2021 08575 183457 16, 18, 28,
35, 38, 41

771

41 M 2017 05306 183465 29, 31,
35, 41, 44

546

41 M 2021 06805 183479 41 626
42 M 2021 08271 182789 41, 42 703
42 M 2021 08287 182791 35, 42 705
42 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

705

42 M 2021 08315 182794 35, 42 709
42 M 2021 08323 182795 35, 36, 42 710
42 M 2021 07749 182802 35, 38, 41, 42 659
42 M 2021 08560 182844 35, 37, 39,

41, 42, 43
765

42 M 2021 08579 182848 35, 41, 42, 45 772
42 M 2021 08589 182851 9, 35, 41, 42 774
42 M 2021 08425 183187 35, 42 726
42 M 2021 05542 183202 9, 40, 42 596
42 M 2021 05072 183207 35, 41, 42, 44 588
42 M 2017 06777 183226 35, 41, 42 552
42 M 2017 01901 183230 7, 9, 11, 12,

35, 38, 41, 42
536

42 M 2016 05890 183236 16, 35,
38, 41, 42

534

42 M 2017 03542 183237 16, 35,
38, 41, 42

541

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

42 M 2017 03543 183238 16, 35,
38, 41, 42

541

42 M 2021 08625 183250 9, 35, 42 782
42 M 2021 07667 183258 9, 35, 36,

38, 41, 42
658

42 M 2021 06700 183264 20, 35, 39, 42 620
42 M 2021 07027 183265 32, 35, 39,

41, 42, 44
634

42 M 2021 07028 183266 35, 36, 41, 42 637
42 M 2021 07604 183290 35, 42 654
42 M 2021 00533 183304 42 576
42 M 2021 07111 183311 35, 42 642
42 M 2021 08410 183316 38, 42 726
42 M 2021 06733 183336 9, 35, 42 625
42 M 2018 01578 183337 1, 2, 9, 16,

25, 35, 37,
41, 42, 45

559

42 M 2017 03412 183355 35, 41, 42 540
42 M 2017 03409 183356 35, 41, 42 539
42 M 2021 08938 183359 37, 42 800
42 M 2020 07586 183369 9, 16, 35,

38, 41, 42
569

42 M 2021 08459 183370 35, 41, 42, 44 730
42 M 2021 08346 183384 42 718
42 M 2017 03504 183385 19, 35, 37, 42 540
42 M 2017 06673 183386 16, 38, 42 551
42 M 2021 07066 183404 30, 31,

35, 42, 44
641

42 M 2017 07268 183408 31, 42 555
42 M 2021 08928 183410 35, 41, 42 799
42 M 2021 08879 183449 37, 40, 42 797
43 M 2021 08264 182787 35, 41, 43 701
43 M 2021 08278 182790 41, 43 704
43 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7,

8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

705

43 M 2021 08347 182799 41, 43, 44 718
43 M 2020 07162 182810 43 569
43 M 2021 08451 182822 20, 40, 43 729
43 M 2021 08452 182823 43 729
43 M 2021 08471 182825 43 733
43 M 2021 08481 182829 29, 30, 32,

33, 35, 43
738
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43 M 2021 08507 182834 35, 43 753
43 M 2021 08548 182839 43 762
43 M 2021 08560 182844 35, 37, 39,

41, 42, 43
765

43 M 2021 08619 182854 30, 35, 43 780
43 M 2021 05007 183176 29, 30, 35, 43 587
43 M 2017 05120 183066 29, 43 544
43 M 2017 03943 183194 43 542
43 M 2021 08236 183198 43 695
43 M 2021 05439 183208 31, 39,

41, 43, 44
593

43 M 2021 05554 183209 35, 41, 43 597
43 M 2021 00980 183219 29, 30, 35, 43 577
43 M 2021 08192 183243 9, 16, 29,

30, 35, 36,
41, 43, 45

689

43 M 2017 03214 183247 43 539
43 M 2021 01925 183267 43 577
43 M 2021 04314 183268 3, 14, 16,

18, 25, 43
585

43 M 2021 08453 183271 43 729
43 M 2021 08202 183272 39, 41, 43 691
43 M 2021 08524 183275 43 757
43 M 2014 08615 183276 43 531
43 M 2021 07821 183288 25, 29, 43 667
43 M 2021 06359 183289 43 608
43 M 2021 05839 183313 43 603
43 M 2021 09181 183324 29, 30, 43 805
43 M 2020 03510 183330 12, 20,

24, 35, 43
564

43 M 2019 01759 183339 35, 41, 43 561
43 M 2021 08015 183341 35, 39, 41, 43 676
43 M 2018 00703 183367 43 558
43 M 2021 08171 183368 43 688
43 M 2017 02916 183376 43 538
43 M 2017 04945 183397 43 544
43 M 2021 08870 183450 28, 41, 43 795
43 M 2018 00086 183459 43 557
43 M 2017 05523 183460 29, 30, 43 549
44 M 2021 08294 182793 44 708
44 M 2021 08347 182799 41, 43, 44 718
44 M 2021 08515 182835 1, 3, 5, 10,

29, 30, 31,
32, 35, 39, 44

753

44 M 2021 08557 182841 44 763
44 M 2021 07446 183181 44 650
44 M 2021 08282 183190 37, 44 704
44 M 2021 08337 183196 41, 44 716
44 M 2021 05072 183207 35, 41, 42, 44 588

Clasă Nr. depozit Nr.
marcă

Clase NISA pag.

44 M 2021 05439 183208 31, 39,
41, 43, 44

593

44 M 2021 07637 183261 5, 10, 44 657
44 M 2021 07027 183265 32, 35, 39,

41, 42, 44
634

44 M 2021 08334 183273 44 714
44 M 2021 08088 183282 44 683
44 M 2017 05169 183345 44 545
44 M 2017 02773 183357 41, 44 538
44 M 2021 07931 183360 35, 44 671
44 M 2017 05509 183362 29, 31,

35, 41, 44
548

44 M 2021 08459 183370 35, 41, 42, 44 730
44 M 2021 07066 183404 30, 31,

35, 42, 44
641

44 M 2021 07997 183407 44 675
44 M 2021 08327 183452 44 711
44 M 2017 05306 183465 29, 31,

35, 41, 44
546

45 M 2021 08292 182792 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8, 9, 10, 11,
12, 13, 14,
15, 16, 17,
18, 19, 20,

21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40,
41, 42, 43, 45

705

45 M 2021 08486 182830 45 739
45 M 2021 08579 182848 35, 41, 42, 45 772
45 M 2021 08599 182852 9, 16, 35,

36, 41, 45
777

45 M 2021 08644 182861 20, 35, 39, 45 790
45 M 2021 08617 183179 45 779
45 M 2021 07572 183195 45 653
45 M 2021 03554 183206 35, 37, 39, 45 580
45 M 2021 08810 183221 37, 38,

39, 41, 45
794

45 M 2021 08427 183225 45 726
45 M 2021 08192 183243 9, 16, 29,

30, 35, 36,
41, 43, 45

689

45 M 2021 05923 183312 41, 45 603
45 M 2018 01578 183337 1, 2, 9, 16,

25, 35, 37,
41, 42, 45

559

45 M 2021 08068 183394 45 680



conform Legii 84/1998, republicată:
- modificări neesenţiale ale mărcii - art. 37
- modificări nume titular - art. 38

5. MODIFICĂRI ŞI TRANSMITERI DE DREPTURI

- modificări adresă titular - art. 38
- modificări nume şi adresă titular - art. 38
- cesiuni totale - art. 47, alin. (1)
- cesiuni parţiale - art. 47, alin. (2)
- fuziuni - art. 46
- licenţe - art. 49, alin. (4)
- înscrierea de gaj asupra mărcilor
- modificări în situaţia juridică a mărcilor înregistrate 
  pe cale internaţională
- retrageri licenţe înscrise în Registrul Naţional al mărcilor
- modificări licenţe înscrise în Registrul Naţional al mărcilor 
- eliminări drepturi în rem înscrise în Registrul Naţional 
  al mărcilor





LISTA MĂRCILOR (TM)
MODIFICĂRI REPREZENTARE 
ÎN REGISTRUL NAȚIONAL AL MĂRCILOR





MODIFICĂRI REPREZENTARE ÎN REGISTRUL DE MĂRCI

Nr. din
Registrul
de Mărci

Numărul
cererii

Vechea reprezentare Noua reprezentare

M 2022
01424/
23/02/2022

APIPLUS Preparat apicol
din Munții Maramureșului
PRODUS ÎN ROMÂNIA

APIPLUS Preparat apicol din
Munții Maramureșului PRODUS ÎN
ROMÂNIA

M 2022
03049/
29/04/2022

CASTELUL POVESTILOR
CASA LUI MOS CRACIUN

Casa lui Moş Crăciun - Castelul
Poveştilor

130719 M 2013
04722/
05/07/2013

SC ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA SA ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA SA
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Modificări nume titular

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

038576
028392

GOODY''S GOODY'S S.A. Catering
Services, 10 ZIRIDI
STREET, ATHENS,
GRECIA

GOODY'S SINGLE
MEMBER SOCIETE
ANONYME OF
CATERING SERVICES,
10 ZIRIDI STREET,
ATHENS, GRECIA

09/1998

M 2006
13866
090953

FLOCAFE GOODY'S S.A. Catering
Services, 10 ZIRIDI
STREET, ATHENS,
GRECIA

GOODY'S SINGLE
MEMBER SOCIETE
ANONYME OF
CATERING SERVICES,
10 ZIRIDI STREET,
ATHENS, GRECIA

04/2008

M 2006
13867
083092

GOODY'S S.A. Catering
Services, 10 ZIRIDI
STREET, ATHENS,
GRECIA

GOODY'S SINGLE
MEMBER SOCIETE
ANONYME OF
CATERING SERVICES,
10 ZIRIDI STREET,
ATHENS, GRECIA

09/2007

M 2011
06242
142513

SAPIENT CENTER
SA, STR. NUFARULUI,
NR. 30, ORADEA,
JUD. BIHOR, BIHOR,
ROMANIA

OSC CENTER SA, STR.
NUFARULUI, NR. 30,
ORADEA, JUD. BIHOR,
BIHOR, ROMANIA

05/2016

M 2019
01496
175784

10/2021

M 2021
07667

winmasters WM INTERACTIVE LTD,
PSAILA STREET NR.
170, POST CODE BKR
9077, PATER HOUSE,
LEVEL 1 (SUITE A174),
BIRKIRKARA, MALTA

LEVEL UP
INTERACTIVE LTD,
PSAILA STREET NR.
170, POST CODE BKR
9077, PATER HOUSE,
LEVEL 1 (SUITE A174),
BIRKIRKARA, MALTA

Admed Clinic Modern
Healthcare, STR.
TRAIAN NR. 55,
CAMERA 115, ET. 1,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

MEDIKALI PRIVATE
HEALTHCARE S.R.L.,
STR. TRAIAN NR. 55,
CAMERA 115, ET. 1,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

903

ORADEA SHOPPING 
CITY fun for you

CRAMA PARADIS 
VINCON

M 2021
09165

medikáli 
PRIVATE HEALTHCARE
SERVICES

BECIUL DOMNESC S.A.,
STR. AVÂNTULUI NR.12,
JUD. VRANCEA,
FOCŞANI, 620075,
VRANCEA, ROMANIA

S.C. VINCON VRANCEA
S.A., STR. AVÂNTULUI
NR. 12, JUD. VRANCEA ,
FOCŞANI, 620075,
VRANCEA, ROMANIA
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Modificări adresă titular

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

003076
016149

GLAXO GROUP
LIMITED, 980 GREAT
WEST ROAD,
BRENTFORD,
MIDDLESEX, TW8 9GS,
LONDON WALL, MAREA
BRITANIE

09/1993

005895
007812

VKM CAMERON
INTERNATIONAL
CORPORATION, 1331
WEST LOOP SOUTH,
SUITE 1700, HOUSTON,
77027, STATELE UNITE
ALE AMERICII

CAMERON
INTERNATIONAL
CORPORATION,
5599 SAN FELIPE
STREET, 16TH FLOOR,
HOUSTON, 77056,
TEXAS, STATELE UNITE
ALE AMERICII

07/1998

M 2002
01480
049859

SUBOXONE INDIVIOR UK LIMITED,
103-105 BATH ROAD,
SLOUGH, SL1 3UH,
MAREA BRITANIE

INDIVIOR UK LIMITED,
THE CHAPLEO
BUILDING HENRY
BOOT WAY PRIORY
PARK, HULL, HU4 7DY,
HUMBERSIDE, MAREA
BRITANIE

08/2002

M 2002
01481
049860

SUBUTEX INDIVIOR UK LIMITED,
103-105 BATH ROAD,
SLOUGH, SL1 3UH,
MAREA BRITANIE

INDIVIOR UK LIMITED,
THE CHAPLEO
BUILDING HENRY
BOOT WAY PRIORY
PARK, HULL, HU4 7DY,
HUMBERSIDE, MAREA
BRITANIE

08/2002

M 2002
03141
052484

ICCO SC ICCO SRL, STR.
ŞCOLII NR. 8, BRAŞOV,
500059, ROMANIA

03/2003

M 2012
00167
119860

PRINŢESA URBANĂ MACOVEICIUC IOANA,
STR. FOIŞORULUI
NR. 15, BL. F9C, SC.
1, AP. 60, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

IOANA MACOVEICIUC,
STR. ION NECULCE
NR. 39, ET.2, AP. 6,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

09/2012

M 2012
01303
120149

09/2012

IMIGRAN GLAXO GROUP
LIMITED, GLAXO
WELLCOME HOUSE,
BERKELEY AVENUE,
GREENFORD, UB6 0NN,
MAREA BRITANIE

SC ICCO SRL, STR.
SPICULUI NR. 3, 
C6-B10, BRAŞOV, 
BRAȘOV,ROMANIA

KIRDI EMRE, ŞOS.
HORTENSIEI NR. 2,
VILA G11B, AP.001,
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS,
ILFOV, ROMANIA

Divan express KIRDI EMRE, ŞOS.
OLTENIŢEI NR. 30, BL.
5A, SC. 1, ET. 6, AP. 37,
SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

M 2012
01304
120150

Divan bazar al simţurilor KIRDI EMRE, ŞOS.
OLTENIŢEI NR. 30, BL.
5A, SC. 1, ET. 6, AP. 37,
SECTOR 4, BUCURESTI,
BU, ROMANIA

KIRDI EMRE, ŞOS.
HORTENSIEI NR. 2,
VILA G11B, AP.001 ,
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS,
ILFOV, ROMANIA

09/2012

M 2012
01749
120504

PEYNIRLI KEBAB KIRDI EMRE, ŞOS.
OLTENIŢEI NR. 30, BL.
5A, SC. 1, ET. 6, AP. 37,
SECTOR 4, BUCURESTI,
BU, ROMANIA

KIRDI EMRE, ŞOS.
HORTENSIEI NR. 2,
VILA G11B, AP.001,
ŞTEFĂNEŞTII DE JOS,
ILFOV, ROMANIA

10/2012

M 2012
02233
120749

GOLD SHARK SC YU HAI YANG IMPEX
SRL, ALEEA CETĂŢUIA
NR. 2, BL. M17, SC. 2,
ET. 6, AP. 102, SECTOR
6, BUCUREŞTI, 060834,
ROMANIA

SC YU HAI YANG
IMPEX SRL, STR.
RĂSCOALA 1907,
NR.6, BL.12, SC.1, ET.8,
AP.50, CAMERA NR.2,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2012

M 2012
02234
120750

CRAPRO SC YU HAI YANG IMPEX
SRL, ALEEA CETĂŢUIA
NR. 2, BL. M17, SC. 2,
ET. 6, AP. 102, SECTOR
6, BUCUREŞTI, 060834,
ROMANIA

SC YU HAI YANG
IMPEX SRL, STR.
RĂSCOALA 1907,
NR.6, BL.12, SC.1, ET.8,
AP.50, CAMERA NR.2,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2012

M 2012
02914
120777

crosspoint SC CROSSPOINT
FINANCE SRL, B-DUL
AGRONOMIEI NR.
8-16, BL. N. 3-1, AP. 20,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC CROSSPOINT
FINANCE SRL, STR.
GHEORGHE ȚIȚEICA
NR. 212-214, CAMERA
NR. 3, ET. 3, SECT. 2
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

10/2012

M 2012
03215
121336

SC SLANIC MUSCEL
AGROINDUSTRIAL
COMPLEX SRL, STR.
VALEA OLTULUI NR. 2,
BL. M9, SC. 2, AP. 66,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

SC SLANIC MUSCEL
AGROINDUSTRIAL
COMPLEX SRL,
PUNCT SILOZ,
ÎNSCRIS ÎN CARTEA
FUNCIARĂ NR.80848 A
COMUNEI ANINOASA,
NR.CADASTRAL 80848,
COMUNA ANINOASA,
ARGEȘ, ROMANIA

11/2012

M 2012
03406
121116

KRILIPIDE SC LOOK AHEAD SRL,
STR. LIBERTĂŢII NR. 16,
BL. 648, SC. B, ET. 2, AP.
11, CAM. 1, JUDEŢUL
IAŞI, IAŞI, 700702, IAȘI,
ROMANIA

SC LOOK AHEAD SRL,
ŞOSEAUA PĂCURARI,
NR. 127, ET. 5, JUD. IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

11/2012

SLANIC MUSCEL 
Agroindustrial Complex 
Pe pământurile familiei 
noastre de peste 200 
de  ani
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

M 2012
03532
121367

PEPE SC PERUTNINA
ROMANIA SRL, STR.
13 DECEMBRIE NR.
96, PARTER, BIROUL
7, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

SC PERUTNINA
ROMANIA SRL,
BULEVARDUL GRIVIŢEI,
NR. 96A, CORP 1, CAM.
5, ET. 1, JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

11/2012

M 2012
03583
121823

SC COMPANY
SECURITY SEPTEMBER
SRL, STR. MATEI
BASARAB NR. 106,
BL. 73, AP. 3, PARTER,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030679, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SC COMPANY
SECURITY SEPTEMBER
SRL, ALEEA LUNCA
SIRETULUI, NR. 1, BL.
A45, SC. C, ET. 2, AP. 39,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
062035, BUCUREȘTI,
ROMANIA

12/2012

M 2012
04257
123422

SC PANITRANS SRL,
STR. PRINCIPALĂ
BL. A10, SC. F, AP. 1,
JUDEŢUL VÂLCEA,
BERBEŞTI, 247030,
VRANCEA, ROMANIA

SC PANITRANS SRL,
COMUNA ALUNU,
NR.201, COLTEŞTI,
VRANCEA, ROMANIA

04/2013

M 2012
04258
123421

SC PANITRANS SRL,
STR. PRINCIPALĂ
BL. A10, SC. F, AP. 1,
JUDEŢUL VÂLCEA,
BERBEŞTI, 247030,
VRANCEA, ROMANIA

SC PANITRANS SRL,
COMUNA ALUNU,
NR.201 , COLTEŞTI,
VALCEA, ROMANIA

04/2013

M 2012
04361
122200

SOLVOXOL SC POLICOLOR
SA, BD. THEODOR
PALLADY NR. 51,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC POLICOLOR
SA, BULEVARDUL
TIMIŞOARA, NR. 98,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
061327, BUCUREȘTI,
ROMANIA

01/2013

M 2012
04463
121837

G.A.T.A. SC POLICOLOR
SA, BD. THEODOR
PALLADY NR. 51,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SC POLICOLOR
SA, BULEVARDUL
TIMIŞOARA, NR.98,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2012

M 2012
04489
122295

MACEDO SECURITY SC MACEDO SECURITY
SRL, STR. VASILE
ALECSANDRI, CAMERA
NR.2, BL.2/300, ET.5,
AP.22, JUD. GIURGIU,
GIURGIU, GIURGIU,
ROMANIA

SC MACEDO SECURITY
SRL, SAT ROŞU,
STR. REZERVELOR,
NR.57A(PROVIZORIU),
AP. 21, ET. 1 JUD.
GIURGIU, COMUNA
CHIAJNA, GIURGIU,
ROMANIA

01/2013

CSS 
COMPANY SECURITY 
SEPTEMBER

Sânziene pentru tine 
Cornuleţe cu gem

Sânziene pentru tine 
Pişcoturi de casă
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

M 2012
05119
122590

Vesnic Verde EXPOTRADE ABRASIVE
SRL, BDUL MUNCII NR.
18, JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, 400641, CLUJ,
ROMANIA

EXPOTRADE ABRASIVE
SRL, STRADA
ORĂȘTIEI, NR.10, CORP
ADMINISTRATIV-MODUL
14, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

02/2013

M 2012
05191
122345

BIUTIFUL SC TWINS DOWNTOWN
SRL, BLD. ION
MIHALACHE NR. 65,
ET. 2, AP. 5, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

SC TWINS DOWNTOWN
SRL, SPLAIUL UNIRII
NR. 165, CLĂDIREA
TN OFFICES 1, ETAJ
MEZANIN, CAMERA 2,
SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2013

M 2012
05192
130424

Biutiful SC TWINS DOWNTOWN
SRL, BLD. ION
MIHALACHE NR. 65,
ET. 2, AP. 5, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

SC TWINS DOWNTOWN
SRL, SPLAIUL UNIRII
NR. 165, CLĂDIREA
TN OFFICES 1, ETAJ
MEZANIN, CAMERA 2,
SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2014

M 2012
05452
123993

BANDIDO CORNELIUS FLORIN
SUCIU , SOSEAUA
EROU NICOLAE IANCU
NR. 103, VILA C 25,
JUDETUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

CORNELIUS FLORIN
SUCIU , SAT CHEŢANI,
NR. 426, JUD. MUREŞ,
COMUNA CHEŢANI,
MUREȘ, ROMANIA

05/2013

M 2012
05791
125068

NEWS LUMINA INSTITU
ŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

SC LUMINA INSTITUTII
DE INVATAMANT SA,
B-DUL TOMIS NR. 153,
CONSTANŢA, 745681,
CONSTANȚA, ROMANIA

SC LUMINA INSTITUTII
DE INVATAMANT SA,
STR. BALTA ALBINA,
NR. 9, CAM. 412,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

08/2013

M 2012
06852
145457

GHERMAN NICOLAE,
STR. LUCA ARBORE NR.
3, BL. 403, SC. A, AP.
14, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI,
700521, IAȘI, ROMANIA

GHERMAN NICOLAE,
STR. MITROPOLIT
VENIAMIN COSTACHE
NR. 15, IAŞI, JUD. IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

11/2016

M 2012
07138
124497

SC LAVOBAD
ELECTRIC SRL, STR.
NĂSĂUD NR. 6, BL.
24, SC. 1, ET. 3, AP. 38,
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
052061, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SC LAVOBAD
ELECTRIC SRL, STR.
VLĂDEASA, NR. 1,
BL, C67, SC. 1, ET.
6, AP. 27, SECTOR 6
SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

06/2013

WHITE WORKS 
Nicolae  Gherman 
TEHNICA DENTARA

LAVOBAD ELECTRIC 
PROIECTARE 
EXECUTIE INSTALATI 
CONSTRUCTII
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depozit/
marcă

Denumire marcă Adresă veche Adresă nouă BOPI

M 2013
04538
127918

AVENOR FUNDATIA
AVENOR, ALEEA
PRIVIGHETORILOR,
NR.86P, ET.2, AP.D
2-4, SECTORUL 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

FUNDATIA AVENOR,
DRM. PADUREA
PUSTNICU NR. 125,
CAMERA 07, ET. 3,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

01/2014

M 2013
07346
130199

Nova Brands S.A., 24,
RUE EMILE REUTER,
LUXEMBOURG, L-2420,
LUXEMBURG

05/2014

M 2014
04584
134726

SC HYPERICUM
IMPEX SRL, STR.
TINERETULUI NR. 5A/3,
JUDEŢUL MARAMUREŞ,
BAIA MARE, 430161,
ROMANIA

SC HYPERICUM IMPEX
SRL, STR. GUTINULUI
NR. 3A, , BAIA SPRIE,
MARAMUREȘ, ROMANIA

02/2015

M 2015
06671
142232

arestetic ARDELEANU VALERIU,
STR. DOMNEASCA NR.
24, BL. MODERN, AP. 26,
JUD. GALAŢI, GALAŢI,
ROMANIA

05/2016

M 2016
02584
145006

SEGURO SECURITY
SRL, STR. ŞTEFAN CEL
MARE NR. 44, BL. M16,
ET. P, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

10/2016

M 2016
02800
145007

SEGURO SECURITY SEGURO SECURITY
SRL, STR. AVRAM
IANCU NR. 4, JUD.
CONSTANŢA, AGIGEA ,
CONSTANȚA, ROMANIA

SEGURO SECURITY
SRL, STR. ŞTEFAN CEL
MARE NR. 44, BL. M16,
ET. P, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

10/2016

M 2016
05449
149302

OXAP DUO SANOFI ILAC SANAYI
VE TICARET ANONIM
SIRKETI, BUYUKDERE
CAD. ALI KAYA, SK.
N° 193 KAT. 4 SISLI,
LEVENT, ISTANBUL,
TR-34394, TURCIA

SANOFI ILAC
SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI,
ESENTEPE MAHALLESI
BUYUKDERE CAD. 193
APT. NO: 193/14 SISLI,
ISTANBUL, TURCIA

09/2021

M 2019
03379
162151

FOCUS SECURITY FOCUS SECURITY SRL,
STR. DR. NICULAE D.
STAICOVICI NR. 15,
CAMERA 7, SECTOR
5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

FOCUS SECURITY
SRL, STR. CUZA VODĂ
NR. 9A, FOCŞANI,
VRANCEA, ROMANIA

08/2019

ENZIMAX 
Supliment alimentar 
cu rol adjuvant 
în stimularea 
şi îmbunătăţirea 
digestiei

Transit + Nova Brands S.A.,
14A, RUE DES BAINS,
LUXEMBOURG, 1212,
LUXEMBURG

VALERIU ARDELEANU, 
STR. POŞTA VECHE
NR. 31, GALAŢI, GALAȚI,
ROMANIA

seguro SEGURO SECURITY
SRL, STR. AVRAM
IANCU NR. 4, JUD.
CONSTANŢA, AGIGEA,
CONSTANȚA, ROMANIA
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M 2020
04415
183287

GABRIELA MAN, STR.
ARMASUL MARCU
NR. 5, BL. 27, SC.
2, ET. 5, AP. 129,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

GABRIELA MAN,
STR. OITUZ, NR.
101D, MANGALIA,
JUD. CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

07/2022

M 2021
02432
178003

CRACIUN DANIEL, ALE.
ROTUNDA NR. 1, BL.
Y1B, SC.4, ET.8, AP.166,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

CRACIUN DANIEL,
ALE. SOLD.STELIAN
N. MIHALE, NR.13,
BL.PM93, SC.1, ET.1,
AP.22, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

12/2021

DR. MAN 
slăbești mâncând

CHG MEDICAL 
INTERNATIONAL
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Modificări nume și adresă titular

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi Titular nou BOPI

030329
023053

LA MELOISE BRAVO GREECE
COFFEE AND TEA
INDUSTRY S.A.,
KIFISSOU AVENUE
100, 122 41 EGALEO,
ATHENS, GRECIA

BRAVO GREECE
COFFEE AND TEA
INDUSTRY LTD,
MUNICIPALITY OF
MAROUSI, ATTIKIS,
GRECIA

06/1997

030329
023053

LA MELOISE BRAVO GREECE
COFFEE AND TEA
INDUSTRY LTD,
MUNICIPALITY OF
MAROUSI, ATTIKIS,
GRECIA

06/1997

M 2002
03899
052091

MOBIS HYUNDAI MOBIS, 140-2,
KYE-DONG, CHONGRO-
GU, SEOUL, REPUBLICA
COREEA

HYUNDAI MOBIS CO.
LTD, 203 TEHERAN-
RO (YEOKSAM-DONG)
GANGNAM-GU, SEOUL,
REPUBLICA COREEA

02/2003

M 2013
07666
130055

FUNDATIA
SCOALA LITTLE
LONDON, ALEEA
PRIVIGHETORILOR NR.
86P, ET. 2, AP. D 2-4,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
014042, ROMANIA

Fundaţia AVENOR,
DRM. PĂDUREA
PUSTNICU NR. 125,
CAMERA 07, ET. 3,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

05/2014

911

JACOBS DOUWE
EGBERTS GR EPE,
OINOFITA DISTRICT,
MUNICIPALITY OF
TANAGRA, REGIONAL
UNIT OF VIOTIA,
REGION OF CENTRAL
GREECE, 32011,
GRECIA

avenor college 
creatori de viitor
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Cesiuni totale

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

008185
009318

DUBLIN 1, IRLANDA

PRIMARK LIMITED,
ARTHUR RYAN HOUSE,
22-24 PARNELL STREET,
DUBLIN 1, IRLANDA

03/1986

M 2002
01984

052435

INOXA INDUSTRIE SC MCH PROD SRL,
STR. MUSETESTI

NR. 25, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

INOXA SRL, VIA
DELL`INDUSTRIA 28/30,
POLVERIGI, CAP 60020,
ITALIA

03/2003

M 2002
02645

051823

GP GOLD PEAK INDUSTRIES
(HOLDINGS) LIMITED,

8 TH FLOOR, GOLD
PEAK BUILDING, 30

KWAI WING ROAD, NEW
TERRITORIES, KWAI

CHUNG, HONG KONG

GP GLOBAL MARKETING
CORPORATION, P.O.BOX
309, UGLAND HOUSE,
GRAND CAYMAN,
KY1-1104, INSULELE
CAYMAN

01/2003

M 2005
07378

071008

ED ELENA
DASCALESCU

DASCALESCU ELENA,
STR. EROILOR, NR.13,

JUD. CONSTANTA,
CONSTANTA, ROMANIA

DĂSCĂLESCU &
CO S.P.R.L., STR.
MARCUS AURELIU NR.
8, PARTER, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

04/2006

M 2010
02037

109079

BEST MARKET GREEN FOOD MARKET
SRL, STR. FRUMUSANI

NR. 7, BL. 63, AP.
84, SECTOR 4,

BUCUREŞTI, ROMANIA

Maria ŞOLOMAN, STR.
VISCOLULUI NR. 95,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

09/2010

M 2011
01734

115340

EVOLUS E.I. DU PONT DE
NEMOURS AND
COMPANY, 974
CENTRE ROAD,

WILMINGTON, DE 19805,
DELAWARE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

CORTEVA AGRISCIENCE
LLC, 9330 ZIONSVILLE
ROAD, INDIANAPOLIS,
INDIANA 46268, STATELE
UNITE ALE AMERICII

10/2011

M 2012
01303

120149
ŞTEFĂNEŞTII DE

JOS, ILFOV, ROMANIA

LOFT TOWERS SRL, STR.
URANUS NR. 138, BL.
1, ET. P, AP. 2, CAM. 40,
SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

09/2012

M 2012
01304

120150

Divan bazar al
simţurilor

ŞTEFĂNEŞTII DE
JOS, ILFOV, ROMANIA

LOFT TOWERS SRL, STR.
URANUS NR. 138, BL.
1, ET. P, AP. 2, CAM. 40,
SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

09/2012

915

PRIMARK PRIMARK HOLDINGS,
47 MARY SREET,

Divan express KIRDI EMRE, ŞOS.
HORTENSIEI NR. 2,
VILA G11B, AP.001,

KIRDI  EMRE,  ŞOS.
HORTENSIEI NR. 2,
VILA G11B, AP.001,
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2012
01749

120504

PEYNIRLI KEBAB KIRDI EMRE, ŞOS.
HORTENSIEI NR. 2,
VILA G11B, AP.001,
ŞTEFĂNEŞTII DE

JOS, ILFOV, ROMANIA

10/2012

M 2014
02531

134911

EYFEL ROMTOX INVESTING
GROUP S.R.L., ŞOS.

MIHAI BRAVU NR. 219,
CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

02/2015

M 2016
05749

GOOD FELLAS
BARBERSHOP
EST.2013

SC GOODFELLAS SRL,
STR. POMET NR. 20, AP.
U2, JUD. CLUJ, CLUJ-

NAPOCA, ROMANIA

M 2016
06223

147261

Vocea.Biz LINK2ONLINE S.R.L.,
STR. SEVASTOPOL

NR. 17C, BLOC, SCARA
B, ETAJ 5, AP. 27/
B5-1, SECTOR 1,

BUCURESTI, ROMANIA

ROOM 12 MANAGEMENT
SRL, STR. BALTITA NR.
9, BL. B35, SC. 2, ET.
1, AP. 24, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

06/2017

M 2016
07766

165417

HOTEL TRAIAN
CITY CENTER

STANCIU CRISTIAN,
STR. SF. ANDREI NR.
55A, JUDEŢUL IAŞI,

IAŞI, 700028, ROMANIA

02/2020

M 2017
00462

150174

tuk tuk THAI URBAN
KITCHEN

TUK TUK ASIA S.R.L.,
PUŢUL LUI ZAMFIR NR.
15, ET. P, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

06/2018

M 2018
06240

159507

COLOMBUS E. I. du Pont de Nemours
and Company, CENTRE

CORTEVA AGRISCIENCE
LLC, 9330 ZIONSVILLE
ROAD, INDIANAPOLIS,
INDIANA 46268, STATELE
UNITE ALE AMERICII

03/2019

M 2019
03314

163548

VAREON E. I. du Pont de Nemours
and Company, CENTRE

CORTEVA AGRISCIENCE
LLC, 9330 ZIONSVILLE
ROAD, INDIANAPOLIS,
INDIANA 46268, STATELE
UNITE ALE AMERICII

10/2019

LOFT TOWERS SRL, 
STR.URANUS NR. 138, 
BL.1, ET. P, AP. 2, 
CAM. 40,SECTOR 5, 
BUCUREȘTI,ROMANIA

VIOREL TĂTAR,
STR.MEHEDINŢI,
NR.66-68, AP.74, CLIJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

EYFEL KOZMETIK
ANONIM SIRKETI, ORTA
MAH. 30 AGUSTOS
CAD. NO:53/1 TUZLA,
ISTANBUL, TURCIA

FUNDAŢIA ECOLOGICĂ
GREEN IAŞI, STR.
PĂCURARI NR. 25, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

SC THAI URBAN
KITCHEN SRL , STR.
PUŢUL LUI ZAMFIR

NR. 15, BUCUREŞTI,
BU, ROMANIA

ROAD 974, CHESTNUT
RUN PLAZA, DE,

WILMINGTON, 19805,
DELAWARE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

ROAD 974, CHESTNUT
RUN PLAZA, DE,

WILMINGTON, 19805,
DELAWARE, STATELE
UNITE ALE AMERICII
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2019
04225

164563

CORDUS E.I. du Pont de Nemours
and Company, STRADA
CHESTNUT RUN PLAZA,

CENTRE ROAD, NR.
974, WILMINGTON,
DE 19805, STATELE
UNITE ALE AMERICII

CORTEVA AGRISCIENCE
LLC, 9330 ZIONSVILLE
ROAD, INDIANAPOLIS,
INDIANA 46268, STATELE
UNITE ALE AMERICII

12/2019

M 2019
05765

165326

ADISS ADISS S.A., STR.
66 NR. 16, JUD.

MARAMURES, TĂUȚII
MĂGHERĂUȘ, 437345,

MARAMUREȘ, ROMANIA

02/2020

M 2019
07304

168125

ZUMRUT S.C. AYLINE MOZZART
IMPORT S.R.L., STR.
SLT. PETRE IONEL

NR. 213B, JUD. ILFOV,
COMUNA BRĂNEŞTI,

ILFOV, ROMANIA

ROPLAST IMPEX SRL,
B-DUL VOLUNTARI
NR. 30, JUDEȚ ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

08/2020

M 2020
00204

173561

A&I Schendel SC TOP PMU
CONFERENCE SRL,

STR. 23 AUGUST
NR. 213A, JUDEŢUL

ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

TND GENIUS S.R.L., STR.
SIBIU NR. 29, CAM. 2, BL.
Z9, SC. 1, ET. 10, AP. 63,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

07/2021

M 2020
00206

173562

PMU events SC TOP PMU
CONFERENCE SRL,

STR. 23 AUGUST
NR. 213A, JUDEŢUL

ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

TND GENIUS S.R.L., STR.
SIBIU NR. 29, CAM. 2, BL.
Z9, SC. 1, ET. 10, AP. 63,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

07/2021

M 2020
00688

168539

BLUNIO SC UNIOTEX SRL, STR.
FURNALISTULUI NR. 17,
JUDEŢUL HUNEDOARA,

CĂLAN, 335300,
HUNEDOARA, ROMANIA

GALA FRATELLI
KFT, CELLDOMOLK,
ERZEBET KIRALYNE U.12,
CELLDOMOLK, 9500,
UNGARIA

08/2020

M 2021
01097

177253

BECIUL
SIHASTRULUI

VINIA TRAIAN GROUP
SRL, BULEVARDUL

EROILOR, NR.118, BLOC
A, SCARA 2, APT.47,
ET.2, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

TATIANA DOIBANI, STR.
GALATA, NR. 55, BL. C,
ET. 2, AP. 18, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

12/2021

M 2021
08520

182963

WABI PRIVATE
LUXURY GAME
RESERVE
WATERBERG ·
1927 ·

Ştefănuţ-Cătălin ROMAN,
STR. ION NECULCE NR.

22, CORP A, BUCUREŞTI,
SECTOR 1, ROMANIA

WATERBERG BIG GAME
HUNTING PTY LTD,
STR. WATERBERG, PO
BOX 973, OTJAHEWITA,
NAMIBIA

06/2022

Cristian RAŢ, STR.
GIUSEPPE GARIBALDI
NR. 12, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA
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Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Cedent Cesionar BOPI

M 2022
03121

Verdy FODOR NOEMI SRL,
STR. TRAIAN VUIA,

NR. 133A, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400397,

CLUJ, ROMANIA

M 2022
03123

FLORELLA FODOR NOEMI, STR.
TRAIAN VUIA NR. 133A,

JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400397,
CLUJ, ROMANIA

COSMETIC PLANT
PRODCOM SRL , STR.
TRAIAN VUIA NR. 133A,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, 400397, CLUJ,
ROMANIA

COSMETIC PLANT
PRODCOM SRL, STR.
TRAIAN VUIA NR. 133A,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, 400397, CLUJ,
ROMANIA
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Fuziuni

Nr.
depozit/
marcă

Denumire marcă Titular vechi și adresă Titular nou și adresă BOPI

000266
012897

DUAL SHIELD ALLOY RODS GLOBAL
INC, 1105 N. MARKET

STREET, SUITE
1300, WILMINGTON,

19899-8985, STATELE
UNITE ALE AMERICII

THE ESAB GROUP, Inc,
2711 CENTERVILLE
ROAD, SUITE 400,
WILMINGTON, 19808,
DELAWARE, STATELE
UNITE ALE AMERICII

07/1993

921





MODIFICĂRI ȘI TRANSMITERI
DE DREPTURI - LICENȚE





BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

Licențe înscrise în Registrul Național al Mărcilor

Nr. depozi/
marcă

Denumire
marcă

Titularul mărcii și adresa Licențiatul și adresa Durata
licenței

Felul licenței Obiectul
licenței

M 2021 02432/
178003

CHG MEDICAL
INTERNATIONAL

CRACIUN DANIEL, ALE.
SOLD.STELIAN N. MIHALE,

NR.13, BL.PM93, SC.1,
ET.1, AP.22, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA
CRISTIAN - HEINRICH

GAGHES, BD. ALEXANDRU
OBREGIA NR. 20, BL. A15,

SC. 1, ET. 8, AP. 33, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

CHG MEDICAL INTERNAŢIONAL
S.R.L., BD.ALEXANDRU OBREGIA,
NR.20, CAMERA1, BL.A15,
SC.1, ET.8, AP.33, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Exclusivă

M 2009 05191/
103595

LEMNUL VERDE FRESH DEVELOPMENT
S.R.L., STRADA DEALUL

Neexclusivă

M 2009 05191/
103595

LEMNUL VERDE FRESH DEVELOPMENT
S.R.L., STRADA DEALUL

SC LEMNUL VERDE EVENIMENTE
SRL, STRADA DEALUL
FÂNAȚELOR, NR.24, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

Neexclusivă

M 2009 05191/
103595

LEMNUL VERDE FRESH DEVELOPMENT
S.R.L., STRADA DEALUL

SC LEMNUL VERDE LABORATOR
SRL, STR. 1 MAI NR. 124, DEJ,
CLUJ, ROMANIA

Neexclusivă

M 2015 06671/
142232

arestetic ARDELEANU VALERIU,
STR. DOMNEASCA NR. 24,
BL. MODERN, AP. 26, JUD.
GALAŢI, GALAŢI, ROMANIA

01/07/2019-

24/11/2021

Neexclusivă

SC LEMNUL VERDE COFETARIE
SRL, STR. 1 MAI NR. 7, AP.2,
DEJ, 405200, CLUJ, ROMANIAFÂNAȚELOR, NR.20B, CLUJ

NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

FÂNAȚELOR, NR.20B, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

FÂNAȚELOR, NR.20B, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

SC ARESTETICA SRL, STR.
BRAILEI NR.78, BL. BR4A,
PARTER, JUD. GALAŢI, GALAŢI,
RO

* Data când prin voinţa părţilor (sau uneia dintre părţi) se decide încetarea contractului.  

01/04/2022*

03/01/2022*

03/01/2022*

03/01/2022*
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IPOTECĂ ÎN REGISTRUL DE MĂRCI

Nr. din
Registrul
de Mărci

Creditor

043307 M 2000 03837/
13/09/2000

155812 M 2017 06652/
17/10/2017

152494 M 2017 04593/
13/07/2017

177078 M 2021 01991/
12/03/2021

069562 M 2005 02548/
09/03/2005

059246 M 2004 01517/
27/02/2004

102791 M 2009 04416/
04/06/2009

110113 M 2009 08155/
26/10/2009

123019 M 2012 04963/
03/08/2012

167476 M 2019 08848/
10/12/2019

168356 M 2019 07242/
10/10/2019

175537 M 2021 00063/
07/01/2021

150388 M 2017 01821/
20/03/2017

180465 M 2021 05906/
11/08/2021

180255 M 2020 08377/
19/11/2020

929

Numărul cererii

RAIFFEISEN BANK SA, CALEA FLOREASCANR. 246 C, 
CLĂDIREA SKY TOWER, ET. 2-7,SECTOR 1, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

RAIFFEISEN BANK SA, CALEA FLOREASCANR. 246 C, 
CLĂDIREA SKY TOWER, ET. 2-7,SECTOR 1, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

RAIFFEISEN BANK SA, CALEA FLOREASCANR. 246 C, 
CLĂDIREA SKY TOWER, ET. 2-7,SECTOR 1, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

VTB Bank AG , RÜSTERSTRASSE 7 - 9,FRANKFURT AM 
MAIN, 60325, GERMANIA

RAIFFEISEN BANK SA, CALEA FLOREASCANR. 246 C, 
CLĂDIREA SKY TOWER, ET. 2-7,SECTOR 1, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

RAIFFEISEN BANK SA, CALEA FLOREASCANR. 246 C, 
CLĂDIREA SKY TOWER, ET. 2-7,SECTOR 1, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

RAIFFEISEN BANK SA, CALEA FLOREASCANR. 246 C, 
CLĂDIREA SKY TOWER, ET. 2-7,SECTOR 1, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

RAIFFEISEN BANK SA, CALEA FLOREASCANR. 246 C, 
CLĂDIREA SKY TOWER, ET. 2-7,SECTOR 1, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

RAIFFEISEN BANK SA, CALEA FLOREASCANR. 246 C, 
CLĂDIREA SKY TOWER, ET. 2-7,SECTOR 1, BUCUREŞTI, 
ROMANIA

VTB BANK (Europe) SE, RÜSTERSTRASSE 7 -9, FRANKFURT
 AM MAIN, 60325, GERMANIA

VTB BANK (Europe) SE, RÜSTERSTRASSE 7 -9, FRANKFURT
 AM MAIN, 60325, GERMANIA

VTB BANK (Europe) SE, RÜSTERSTRASSE 7 -9, FRANKFURT
 AM MAIN, 60325, GERMANIA

VTB BANK (Europe) SE, RÜSTERSTRASSE 7 -9, FRANKFURT
 AM MAIN, 60325, GERMANIA

VTB BANK (Europe) SE, RÜSTERSTRASSE 7 -9, FRANKFURT
 AM MAIN, 60325, GERMANIA

VTB BANK (Europe) SE, RÜSTERSTRASSE 7 -9, FRANKFURT
 AM MAIN, 60325, GERMANIA





Se publică în ordine următoarele date: numărul mărcii reînnoite, data
expirării reînnoirii, numărul claselor de produse şi/sau servicii pentru care
a fost reînnoită marca, conform clasificării de la Nisa, denumirea titularului
şi mandatarul.

Pentru mărcile publicate mai jos, se vor elibera certificate de reînnoire
pentru  o  perioadă  de  10  ani  (conform  art.  33,  din  Legea  nr.  84/1998, 
republicată).

6. LISTA MĂRCILOR REÎNNOITE
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LISTA MĂRCILOR REINNOITE ÎN REGISTRUL DE MĂRCI

Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

122078(R) 27/08/2032 30 TINERVIS GROUP SRL

122589(R) 27/08/2032 30 SC TINERVIS GROUP SRL

122077(R) 27/08/2032 30 SC TINERVIS GROUP SRL

018923(3R) 19/05/2032 3, 35,
38

BATH & BODY WORKS BRAND
MANAGEMENT, INC

ROMINVENT S.A.

125068(R) 11/09/2032 41 SC LUMINA INSTITUTII DE
INVATAMANT SA

052895(2R) 11/09/2032 11 LG ELECTRONICS INC FRISCH & PARTNERS S.R.L.

052374(2R) 10/05/2032 29 SC PRUTUL SA

021463(3R) 12/11/2032 3 SA FARMEC SA

122660(R) 14/05/2032 41 COMUNITATEA EVREILOR
MESIANICI

018945(3R) 25/06/2032 1, 3, 5,
10, 16,
21

THE GILLETTE COMPANY LLC Ratza & Ratza

122108(R) 28/05/2032 35, 41,
42

JUDETUL HARGHITA PRIN
CONSILIUL JUDETEAN
HARGHITA

019879(3R) 07/10/2032 3 GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare (UK) IP Limited

ZMP Intellectual Property SRL

050809(2R) 30/04/2032 11 SC EBAL COM SRL CABINET M OPROIU SRL

050911(2R) 15/05/2032 6, 17,
35, 37

SC KOM ACAR IMPEX SRL

122558(R) 04/07/2032 9, 38,
41, 42,
45

SC AN AKTIV NETWORKS SRL SC INTEGRATOR
CONSULTING SRL

123192(R) 05/09/2032 19, 35,
37, 39,
40, 42

SC GRANDEMAR SA

051316(2R) 31/05/2032 5 THE PROCTER & GAMBLE
COMPANY

Ratza & Ratza

122148(R) 28/05/2032 35, 41,
42

JUDETUL HARGHITA PRIN
CONSILIUL JUDETEAN
HARGHITA

051948(2R) 31/05/2032 29, 30 SOCIETATE COOPERATIVA
MESTESUGAREASCA COLIN
DAILY
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Nr. marcă Data
expirării Clase

Titular Mandatar

(116) (186) (511) (732) (740)

123993(R) 28/08/2032 30, 32,
33, 43

CORNELIUS FLORIN SUCIU

121116(R) 25/05/2032 5 SC LOOK AHEAD SRL

052572(2R) 10/07/2032 1, 3, 5,
10, 30,
32, 35,
39, 44

SC ROPHARMA SA CABINET M. OPROIU
- CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

121720(R) 17/05/2032 29 SC PREFERA FOODS SA CABINET ANI FUCIU SRL

164163(R) 29/06/2032 29, 30,
31, 35,
43

SC PREFERA FOODS SA CABINET ANI FUCIU SRL

123911(R) 22/10/2032 39 SC FAN COURIER EXPRESS
SRL

CABINET ANI FUCIU SRL

122786(R) 06/06/2032 7, 9,
11, 37,
40, 42

SC DIGITECH SRL INVENTA AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

121831(R) 15/05/2032 11 BUZDUGAN GABRIEL
CRISTIAN

121938(R) 17/07/2032 6, 35,
41, 43

SC CLUB AVENTURA SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.

125664(R) 04/02/2033 16, 41 UNIUNEA ARMENILOR DIN
ROMANIA

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

123947(R) 13/11/2032 11, 35 SC WATER SYSTEMS
INTERNATIONAL SRL

172387(R) 13/11/2032 9, 11,
35

SC WATER SYSTEMS
INTERNATIONAL SRL

SC ROMPATENT DESIGN SRL

133833(R) 24/05/2032 31 SC SU MARKET SRL SC APPELLO BRANDS SRL

171829(R) 27/06/2032 35, 36,
37, 39,
43

SC OMV PETROM SA

121367(R) 30/05/2032 29, 35 SC PERUTNINA ROMANIA
SRL

AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

121157(R) 28/05/2032 11, 35 SC INDUSTRIAL SYSTEMS
SRL

SC ROMPATENT DESIGN SRL

122582(R) 11/04/2032 29, 31,
35

SAFIR SRL BRAND LEADER S.R.L.
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117373(R) 25/10/2031 5, 35 SUN WAVE PHARMA
INTERNATIONAL LIMITED

S.C.P.I MILCEV BURBEA

051630(2R) 03/07/2032 14 CASIO KEISANKI KABUSHIKI
KAISHA (CASIO COMPUTER
CO LTD)

ROMINVENT S.A.

052016(2R) 08/10/2032 9, 14 CASIO KEISANKI KABUSHIKI
KAISHA (CASIO COMPUTER
CO LTD)

ROMINVENT S.A.

052019(2R) 08/10/2032 14 CASIO KEISANKI KABUSHIKI
KAISHA (CASIO COMPUTER
CO LTD)

ROMINVENT S.A.

052023(2R) 08/10/2032 15 CASIO KEISANKI KABUSHIKI
KAISHA (CASIO COMPUTER
CO LTD)

ROMINVENT S.A.

115174(R) 29/03/2031 33, 41,
43

SC EDINVEST SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

126888(R) 23/04/2032 4, 35 OMV PETROM MARKETING
SRL

126886(R) 23/04/2032 4, 35 OMV PETROM MARKETING
SRL

126887(R) 23/04/2032 4, 35 OMV PETROM MARKETING
SRL

019411(3R) 02/06/2032 36 VISA INTERNATIONAL
SERVICE ASSOCIATION

RATZA SI RATZA SRL

053296(2R) 22/05/2032 9 FUJITSU LIMITED ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

120939(R) 28/05/2032 5 KRKA tovarna zdravil d.d. Novo
mesto

MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL

018507(3R) 24/06/2032 3 COLGATE-PALMOLIVE
COMPANY

122319(R) 27/09/2032 30, 35,
39

SC FELIX GIS SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.

124497(R) 05/11/2032 35, 37,
39, 42

SC LAVOBAD ELECTRIC SRL

121837(R) 09/07/2032 2 SC POLICOLOR SA CABINET MARILENA
COMANESCU
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172241(R) 28/05/2032 16, 35,
38, 41,
42

ANTENA TV GROUP SA

122200(R) 03/07/2032 3 SC POLICOLOR SA CABINET MARILENA
COMANESCU

121102(R) 25/05/2032 6 TENARIS CONNECTIONS BV ZMP Intellectual Property SRL

121156(R) 28/05/2032 11, 35 SC INDUSTRIAL SYSTEMS
SRL

SC ROMPATENT DESIGN SRL

121103(R) 25/05/2032 6 TENARIS CONNECTIONS BV ZMP Intellectual Property SRL

051116(2R) 05/06/2032 5, 35,
39

SINDAN-PHARMA SRL ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

121334(R) 31/05/2032 1, 6, 9,
17, 22,
35, 39,
40

SC GREENTECH SA
SC GREENFIBER
INTERNATIONAL SA
SC GREENWEEE
INTERNATIONAL SA

053295(2R) 22/05/2032 9 FUJITSU LIMITED ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

053702(2R) 01/07/2032 29, 30 BUSUIOC ILIE CABINET ANI FUCIU SRL

172238(R) 21/05/2032 16, 35,
38, 41,
42

ANTENA TV GROUP SA

056335(2R) 09/08/2032 35 REWE ZENTRAL AG SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

127282(R) 14/08/2032 35, 38,
41, 42

SC DANTE INTERNATIONAL
SA

127283(R) 19/07/2032 35, 41,
42, 45

SC DANTE INTERNATIONAL
SA

SC DANTE INTERNATIONAL
SA

121159(R) 28/05/2032 9, 35 SC INDUSTRIAL SYSTEMS
SRL

SC ROMPATENT DESIGN SRL

125665(R) 04/02/2033 16, 41 UNIUNEA ARMENILOR DIN
ROMANIA

S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

124094(R) 27/11/2032 3, 5, 30 PETRE LAURENTIU KOZAK S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

123659(R) 08/06/2032 35, 36 DRAGHICI RUBEN WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

122042(R) 14/06/2032 31 AGRANA ROMANIA SRL
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122017(R) 14/06/2032 31 AGRANA ROMANIA S.R.L.

121734(R) 22/06/2032 3, 5,
16, 35

SANO BRUNOS
ENTERPRISES LTD

ROMINVENT S.A.

122604(R) 04/07/2032 40 SC ADIDRAD COM SRL WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA

154276(R) 26/09/2032 35 Liberty Global Europe Holding
B.V.

ROMINVENT S.A.

154277(R) 26/09/2032 35 Liberty Global Europe Holding
B.V.

ROMINVENT S.A.

154278(R) 26/09/2032 35 Liberty Global Europe Holding
B.V.

124823(R) 14/01/2033 3, 5, 30 PETRE LAURENTIU KOZAK S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS S.R.L.

155528(R) 26/09/2032 35 Liberty Global Europe Holding
B.V.

ROMINVENT S.A.

124945(R) 25/10/2032 33, 35,
39

POPESCU IONUT-COSMIN

053114(2R) 21/03/2032 32 SC INTERMARK S.R.L.

050484(3R) 19/04/2042 28 HASBRO INC ROMINVENT S.A.

123809(R) 23/10/2032 35, 39 COMPANIA DE TAXIMETRE
SPEED TAXI SRL

MARIANA IORGULESCU

051542(2R) 21/03/2032 32, 35 SC INTERMARK S.R.L.

019672(3R) 28/07/2032 30 GUBOR SCHOKOLADEN
GMBH

RATZA & RATZA SRL

051432(2R) 05/03/2032 32 SC INTERMARK S.R.L.

137611(R) 30/03/2032 32, 33 SC INTERMARK SRL

050055(2R) 05/03/2032 32 SC INTERMARK S.R.L.

052401(2R) 29/03/2032 30 SC INTERMARK S.R.L.

121823(R) 31/05/2032 37, 38,
39, 41,
42, 45

SC COMPANY SECURITY
SEPTEMBER SRL

049939(2R) 29/03/2032 30 SC INTERMARK S.R.L.

050046(2R) 29/03/2032 32, 33 SC INTERMARK S.R.L.

120777(R) 07/05/2032 35, 36 SC CROSSPOINT FINANCE
SRL
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019919(3R) 19/05/2032 5 TEVA PHARMACEUTICAL
INDUSTRIES LTD.

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

122175(R) 04/05/2032 16, 35,
41, 42

BEST ADVERTISING &
CONSULT SRL

FRISCH & PARTNERS S.R.L.

121846(R) 23/05/2032 16, 35,
41

SC EDITURA PRAHOVA SA SC APPELLO BRANDS SRL

124969(R) 01/06/2032 29 SC SOLE MIZO ROMANIA SRL ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL

122480(R) 21/06/2032 11, 29,
30, 32

PEPSICO INC SC PETOSEVIC SRL

123191(R) 05/09/2032 19, 35,
37, 39,
40, 42

SC GRANDEMAR SA

112015(2R) 18/11/2032 16, 18,
25

JANSPORT APPAREL CORP SC PETOSEVIC SRL

000548(6R) 29/06/2032 28 MECCANO ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

124007(R) 09/11/2032 5 NOVARTIS AG RATZA & RATZA SRL

121408(R) 30/05/2032 29, 30,
31, 32,
35, 39

BISTROMAR LA TIMONA SRL Cosmovici și Asociații SRL

052110(2R) 12/07/2032 30, 35,
39

S.C. M.P. BANEASA-PASTE
S.A.

CABINET N.D. GAVRIL SRL

136636(R) 02/07/2032 45 SC CPB ALARM SYSTEMS
SRL

SC APPELLO BRANDS SRL

049019(2R) 27/12/2031 32, 33,
35

SC INTERMARK S.R.L.

051234(2R) 13/05/2032 10 ConvaTec Inc. ROMINVENT S.A.

050925(2R) 28/05/2032 11 SEPARETT AB SC ROMINVENT SA Agenţie
de Brevete, Desene, Marci şi
Transfer de Tehnologie

122357(R) 26/07/2032 30, 35,
43

SC BETTY ICE SRL ROMINVENT S.A.

123816(R) 12/11/2032 38 SC VERIDIAN SYSTEMS SRL

121403(R) 10/05/2032 20, 22,
37

DELTA STUDIO SRL

120374(R) 22/02/2032 16, 41,
42

ASOCIATIA ZUM ZUM
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122295(R) 10/07/2032 45 SC MACEDO SECURITY SRL

115523(R) 15/04/2031 35, 41 CLUBUL SPORTIV
UNIVERSITATEA CRAIOVA

019711(3R) 16/09/2032 5 INTERCONTINENTAL GREAT
BRANDS LLC

ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY SRL

128369(R) 10/12/2032 45 COSMIN HORAŢIU JIEANU WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALÃ S.R.L.

019767(3R) 04/08/2032 3 Reckitt & Colman (Overseas)
Health Limited

S.C. PETOSEVIC S.R.L.

122814(R) 14/08/2032 35, 42,
44

MARINELA AURORA FILIMON

121385(R) 25/05/2032 16, 35,
41, 42

SC OAMENI SI COMPANII SRL CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
CATALIN NEAGU

050924(2R) 28/05/2032 5 SC TELLURIUM CHEMICAL
CO SRL

130424(R) 14/08/2032 41, 43 SC TWINS DOWNTOWN SRL

122345(R) 14/08/2032 41, 43 SC TWINS DOWNTOWN SRL

053194(2R) 12/09/2032 35, 42,
45

SC G&G CONSULTING SRL

052111(2R) 12/07/2032 30, 35,
39

S.C. M.P. BĂNEASA-MOARĂ
S.A.

CABINET N.D. GAVRIL SRL

145457(R) 23/10/2032 10, 44 GHERMAN NICOLAE
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121240(R) 26/03/2032 35 S.C. ZEN HOME CONCEPT
S.R.L.

INVENTA - AGENŢIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ SRL

123115(R) 16/08/2032 16, 35,
36, 39,
41, 43

SC AMSTAR MANAGEMENT
SRL

121260(R) 05/04/2032 35 SC ELJADO IMPEX GLASS
SRL

121259(R) 05/04/2032 35 SC ELJADO IMPEX GLASS
SRL
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120723(R) 12/03/2032 41 SC CARE CO PERFORMANCE
SRL

AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS

171807(R) 28/03/2032 16, 28,
29

SC MANDRAGORA SRL

138743(R) 12/09/2032 35 SC AND COMPUTER SRL CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA

021735(3R) 21/04/2032 9 ELBEX VIDEO KABUSHIKI
KAISHA

DENNEMEYER &
ASSOCIATES S.R.L.

050012(2R) 11/03/2032 16 SC VECTOR INTERNATIONAL
SRL

MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL

012509(4R) 23/04/2032 3 Beiersdorf AG DENNEMEYER &
ASSOCIATES S.R.L.

122593(R) 17/05/2032 1, 5,
21, 29,
30

DF World of Spices GmbH FRISCH & PARTNERS SRL

052163(2R) 13/08/2032 3, 5,
11, 29,
30, 32,
35

ALTICOR, INC. Ratza si ratza SRL

050476(2R) 12/04/2032 35 SC UTIL INVEST SRL

940

121655(R) 06/06/2032 36, 42 SC BURSA DE VALORI
BUCURESTI SA
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Tabel al mărcilor radiate la cererea titularului

Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2022 01813 14/03/2022 WEME ALINA IONESCU,

STR .DRUMEA
RADULESCU,
NR.19, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, 040336,
ROMANIA

M 2022 04362 23/06/2022 EMOŢII ÎN FARFURIE COMAN ANCUȚA-
FLORENA - CABINET
INDIVIDUAL DE
PSIHOLOGIE, STR.
DR. IOSIF NEMOIANU
NR.13, AP.10,
JUDETUL TIMIS,
TIMIȘOARA, 300011,
TIMIȘ, ROMANIA

M 2022 04123 14/06/2022 AveForchetta WE EAT S.R.L.,
STRADA GHEORGHE
ŢIŢEICA, NR. 212-214,
CLADIREA DE
BIROURI ETHOS
HOUSE, CAMERA
2, BIROUL NR. 4,
ETAJ 6, SECTOR
2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2022 04124 14/06/2022 WE EAT S.R.L.,
STRADA GHEORGHE
ŢIŢEICA, NR. 212-214,
CLADIREA DE
BIROURI ETHOS
HOUSE, CAMERA
2, BIROUL NR. 4,
ETAJ 6, SECTOR
2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

M 2022 03411 16/05/2022 BLINK MIRNEA LUIZA SRL,
STR. CREAȚIEI NR.
19, JUD.ARAD, ARAD,
ARAD, ROMANIA

M 2022 03485 19/05/2022 CLIMASHOP BOGDAN TOMA, SOS.
NORDULUI NR. 82-92,
ET. 4, AP. 40, SECTOR
1, BUCURESTI,
ROMANIA
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M 2022 00434 21/01/2022 Partidul România

Democrată PRD
ADRIAN COSMIN
ZARIF, STR. CETATEA
DE BALTĂ NR. 2,
BL. M23, SC. 1,
AP. 3, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 060967,
ROMANIA

M 2022 02837 20/04/2022 LITL CINTRO COM SRL,
STR. ŞTEFAN CEL
MARE, NR. 23L, JUD.
ILFOV, OTOPENI,
075100, ILFOV,
ROMANIA

M 2021 09105 21/12/2021 Turkish Sweeteria S.C. Radulia Business
S.R.L., STR. GEORGE
CALBOREANU NR. 3,
BL. 119, SC. 3, ETAJ
10, AP. 158, SECTOR
6, BUCUREȘTI,
ROMANIA
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publicare
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M 2021 02328 / WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

NEACȘU DĂNUȚ MARIUS 41 - Servicii oferite de discoteci, organizarea
spectacolelor (servicii de impresar), planificarea
de recepții (divertisment), servicii de
divertisment, servicii oferite de cluburi de
noapte (divertisment), producție de spectacole,
furnizare de instalații de recreere, funcționarea
unei discoteci, a unui club (divertisment),
servicii furnizate de unități și de persoane al
căror scop principal este recreerea, distracția
și divertisentul pentru oameni, producție
de spectacole de divertisment cu dansatori
și cântăreți, servicii oferite de cluburile de
dans (divertisment), furnizare de servicii de
divertisment în club, servicii de discotecă,
servicii de amuzament, organizarea balurilor,
planificarea de petreceri, planificarea de
spectacole.
43 - Servicii oferite de restaurante, asigurarea
de hrană și băuturi, servicii de restaurant
(alimente), bar cafenea și catering, servicii
constând în furnizarea de băuturi, servire
de alimente și băuturi, asigurarea de hrană
și băuturi, servicii de alimentație publică (cu
privire la alimente, băutură și hrană), servicii de
restaurant fast food, servicii de cafe-restaurant
și cafenele, punerea la dispoziție a alimentelor,
băuturii, hranei și snacks-urilor, servicii de bar,
servicii de bistro, cafe-restaurant, cafenele,
cantine, servicii de catering, servicii aferente
cocktail-urilor, servicii de fast food, servicii

30 - ștearsă
41 -
neschimbată
43 -
neschimbată
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de preparare a alimentelor, băuturii și hranei,
servicii oferite de restaurant, servicii oferite
de snack baruri, servicii la pachet (takeaway/
takeout), servicii la pachet pentru alimente și
băutură, servicii oferite de ceainărie, servicii
oferite de cramă-restaurant, combinații între cele
de mai sus, servicii de consultanță, rezervări și
informații cu privire la cele de mai sus.

M 2021 06648 / WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE
DE PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL

MANDALA EVENTS
CORPORATE SRL

41 - Organizare de evenimente de divertisment
şi evenimente culturale, organizare de
evenimente muzicale, organizare de evenimente
educative, organizare de evenimente pentru
divertisment, organizarea de evenimente
culturale şi artistice, consultanţă în materie
de planificare de evenimente speciale,
furnizare de informaţii despre divertisment şi
evenimente de divertisment, în reţele online
şi pe internet, servicii de rezervare de bilete
în domeniul educaţiei, divertismentului şi
sportului, servicii educative, de divertisment şi
sportive, activităţi de divertisment, sportive şi
culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, divertisment, consultanţă
referitoare la planificare de petreceri,
organizare de conferinţe, expoziţii şi concursuri,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru divertisment, organizare de divertisment
pentru nunţi, organizare de evenimente de
recreere, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment şi sportiv, planificare
şi coordonare de petreceri (divertisment),
producţie audio, video şi multimedia şi

41 -
neschimbată
43 - ștearsă
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fotografie, planificarea de recepţii (divertisment),
punerea la dispoziţie de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, punere
la dispoziţie de săli de divertisment, servicii
de consultanţă în domeniul divertismentului,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, servicii de
închiriere de echipamente şi instalaţii pentru
educaţie, divertisment, sport şi cultură, servicii
educative şi de instruire, servicii de spectacole
în direct, organizarea de spectacole de focuri
de artificii, organizare de rezervări de bilete la
spectacole şi alte evenimente de divertisment.

M 2021 06801 /
181497

NEW VIDEO BUSINESS SRL 04/2022 35 - Servicii de intermediere comercială,
intermediere de afaceri comerciale pentru terți,
intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
servicii de intermediere și consultanță în
afaceri în domeniul vânzării de produse și
prestării de servicii, servicii de comenzi online,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, publicitate
pentru site-urile web ale firmelor, indexare web
în scop comercial sau publicitar, compilare de
reclame pentru pagini web pe internet, închiriere
de spațiu publicitar pe site-uri web, promovare
online de rețele informatizate și pagini web,
furnizare de spațiu pe pagini web pentru
promovarea de produse și servicii, servicii de

35 - modificată

951



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

Nr. depozit,
dată

depozit,
nr. marcă

Mandatar Nume titular BOPI prima
publicare

Clasificare după limitare Observatii

M 2021 07696 / NOMENIUS SRL EDITURA CREATOR SRL 16 - Cărţi, reviste (publicaţii periodice).
35 - Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare cu privire la edituri şi
nefiind în legătură cu domeniile sau sectoarele
de hârtie şi/sau carton, servicii de vânzare
cu amănuntul şi cu ridicata în legătură cu
produse de imprimerie, afișe, ghiduri, ziare,
cărţi, reviste, manuale, pixuri, stilouri, creioane,
agrafe, felicitări imprimate, publicaţii periodice,
servicii de comenzi online cu privire la edituri
şi nefiind în legătură cu orice fel de produse
sau servicii în legătură cu hârtie şi/sau carton,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii cu privire la
edituri şi nefiind în legătură cu orice fel de
produse sau servicii în legătură cu hârtie şi/
sau carton, realizare de târguri și expoziții
virtuale online cu scop comercial sau publicitar
cu privire la edituri şi nefiind în legătură cu
domeniile sau sectoarele de hârtie şi/sau carton,
planificare și organizare de târguri comerciale,
expoziții și prezentări în scopuri economice
sau publicitare cu privire la edituri şi nefiind
în legătură cu domeniile sau sectoarele de
hârtie şi/sau carton, organizarea și coordonarea
de târguri și expoziții în scopuri comerciale
cu privire la edituri și nefiind în legătură cu

16 -
neschimbată
35 -
modificată
40 -
neschimbată
41 -
neschimbată

vanzare cu amanuntul, cu ridicata si 
online2021 09165,Niciunul din 
bunurile/serviciile menţionateanterior nu sunt 
referitoare la transport, livrare, logistică şi la 
servicii de aprovizionare.
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domeniile sau sectoarele de hârtie şi/sau carton,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, ochelari, ochelari de soare
și lentile de contact, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare hărți,
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, dispozitive pentru tehnologia
informației, audio-vizuale, multimedia și
fotografice, instrumente de măsurare, detectare,
monitorizare, indicare și control, magneți,
materiale înregistrate, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu produse
de imprimerie, accesorii educative, materiale şi
articole izolante și opritoare, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
umbrele și parasolare, bagaje, pungi, portofele,
genți, articole de șelărie, piele și imitație de
piele, blănuri și piei și produse rezultate din
acestea, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu jucării, jocuri, articole
de joacă și articole pentru petrecere, articole
și echipament de sport, aparate pentru parcuri
de distracții și terenuri de joacă, ornamente
pentru petrecere și pomi de Crăciun artificiali,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cărți audio, cărți electronice descărcabile,
CD-uri şi DVD-uri înregistrate, fișiere digitale şi
conținut media descărcabil, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
materiale înregistrate, publicitate și marketing
cu privire la edituri şi nefiind în legătură cu
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domeniile sau sectoarele de hârtie şi/sau
carton, închirieri de spațiu publicitar cu privire
la edituri şi nefiind în legătură cu domeniile sau
sectoarele de hârtie şi/sau carton, închiriere
de spațiu publicitar online cu privire la edituri şi
nefiind în legătură cu domeniile sau sectoarele
de hârtie şi/sau carton, servicii de abonamente
la publicații, pentru terți cu privire la edituri şi
nefiind în legătură cu domeniile sau sectoarele
de hârtie şi/sau carton, servicii de abonamente
la publicații online, pentru terți cu privire la
edituri și nefiind în legătură cu domeniile sau
sectoarele de hârtie şi/sau carton, realizarea
abonamentelor la cărți, reviste, ziare sau benzi
desenate, servicii de intermediere comercială,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
cărți, servicii de vânzare online în legătură cu
cărţi, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu jocuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceaiuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ceaiuri, servicii
de comerț cu amănuntul online pentru muzică
și filme descărcabile și preînregistrate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu veselă, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar, club de cărţi, servicii
de club de cărți cu vânzarea cu amănuntul de
cărți membrilor săi, servicii publicitare pentru
cărți, publicare de materiale imprimate în scopuri
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publicitare, servicii publicitare pentru cărți,
servicii de cercetare de piață pentru editori.
40 - Imprimare și developare fotografică și
cinematografică, developare fotografică,
imprimare, furnizare de informații despre servicii
de tipărit, furnizare de informații despre servicii
de legătorie, furnizare de informații despre
servicii de imprimare a fotografiilor, imprimare
digitală, imprimare litografică, imprimare
pe materiale textile, imprimări tipografice,
legare de documente, legarea de cărți sau
documente, servicii de culegere tipografică,
serigrafie, servicii tipografice, servicii de finisare
a tipăriturilor (legătorie), servicii de finisare
a tipăriturilor (tăiere), servicii de finisare a
materialelor tipărite, servicii de diazotipie pentru
copierea documentelor, tipografie, tipărire de
materiale publicitare, tipărire de cărți, imprimare
3d, servicii de tipărire de articole de papetărie.
41 - Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, servicii de
traducere și interpretare, educație, divertisment
și sport, servicii de traducere, împrumut de
cărți, închiriere de cărți, publicare de cărți,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale, servicii de club de cărți cu furnizarea
de informații cu privire la cărți, închirieri de
cărți, furnizare de informații referitoare la cărți,
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închiriere de cititoare de cărți electronice,
furnizarea de recenzii on-line pentru cărți,
servicii de bibliotecă pentru schimbul de cărți,
consultanță editorială, servicii de consultanță
în domeniul editorial, furnizarea de informații
referitoare la activitatea editorială, publicare
de materiale editoriale pe site-uri accesibile
printr-o rețea globală de calculatoare, publicarea
de calendare, publicare de cărți educative,
servicii de publicare, inclusiv servicii de
publicare electronică, publicare și editare de
cărți, publicare de cărți și recenzii, pregătirea
de texte pentru publicare, altele decât cele
publicitare, servicii de publicare, cu excepția
tipăririi, închiriere de filme preînregistrate,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente educative, servicii educaționale
pentru copii, educaţie, publicare multimedia,
servicii de publicare, inclusiv servicii de
publicare electronica, organizare de seminarii
și conferințe, organizare de expoziții cu scop
instructiv, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri cu scop educaţional sau cultural,
instruire, divertisment, activităţi sportive şi
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, servicii
educative, de divertisment si sportive, servicii
de scriere pentru bloguri cu excepția textelor
publicitare, furnizare de divertisment multimedia
printr-un site internet, furnizare de divertisment
sportiv prin intermediul unui site nedescărcabil,
furnizare de divertisment video printr-un site
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internet nedescărcabil, furnizare de divertisment
sub formă de clipuri de filme printr-un site
internet nedescărcabil, furnizare de muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) de pe
site-uri web cu muzică în format mp3 de pe
internet, servicii jurnalistice, publicare de
jurnale, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare multimedia de reviste, jurnale și ziare,
servicii de publicare de reviste, servicii de
publicare de hărți, servicii de publicare on-line
altele decât textele publicitare, servicii pentru
publicarea de ghiduri, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
servicii de consultanță privind publicarea
revistelor, servicii de publicare de software
de divertisment multimedia nedescărcabil,
servicii de consultanță în materie de publicare
de cărți, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, servicii de
consultanță cu privire la publicarea de texte
scrise altele decât cele publicitare, servicii de
publicare a publicațiilor periodice și neperiodice,
altele decât textele publicitare, servicii de
bibliotecă, servicii de bibliotecă electronica,
servicii de bibliotecă de împrumut și servicii
de bibliotecă, servicii de arhivă de bibliotecă,
servicii de bibliotecă și închiriere de produse
media, servicii de bibliotecă furnizate prin
intermediul unei baze de date computerizate,
servicii de bibliotecă online, și anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii și imagini printr-o rețea
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online de calculatoare, servicii de bibliotecă cu
privire la documente stocate și recuperate prin
mijloace electronice, servicii de bibliotecă cu
privire la date stocate și recuperate prin mijloace
electronice, servicii de bibliotecă furnizate prin
intermediul unei baze de date computerizate
care conține informații extrase din ziare, servicii
de bibliotecă electronică pentru furnizare de
informații electronice (inclusiv informații de
arhivă) sub formă de texte și de informații
audio și/sau video, transfer de know-how
(instruire), servicii de club de cărți cu furnizarea
de informații cu privire la cărți, servicii educative,
de divertisment și sportive, servicii de publicare,
inclusiv servicii de publicare electronică, servicii
de club de cărți cu furnizarea de informații cu
privire la cărți, consultanță editorială, servicii
de consultanță în domeniul editorial, furnizarea
de informații referitoare la activitatea editorială,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare.

M 2021 08228 / PZS INVEST SRL 10 - Aparate de masaj acționate electric, aparate
electrice pentru masaje de înfrumusețate,
aparate electrice de masaj de uz personal,
aparate electrice de masaj pentru uz casnic,
tuburi bucale de uz medical, dușuri bucale
electrice utilizate de medici stomatologi,
irigatoare de uz medical, irigatoare orale utilizate
în stomatologie, dispozitive pentru spălarea
gingiei (irigatoare orale) de uz stomatologic.
11 - Umidificatoare, umidificatoare electrice,
umidificatoare (pentru uz domestic).

9 - ștearsă
10 -
neschimbată
11 -
neschimbată
12 -
neschimbată
21 -
neschimbată
28 -
neschimbată
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12 - Trotinete (vehicule), vehicule electrice,
scutere electrice, vehicule electrice terestre,
vehicule terestre acționate electric.
21 - Capete pentru periuţele de dinţi electrice,
periuţe de dinţi, periuţe de dinţi, electrice.
28 - Jocuri, jucării, puzzle-uri.

M 2021 08280 / ALACARTE IP S.R.L. PRIMA CASA CONCEPT
S.R.L.

5 - Suplimente alimentare pe bază de produse
apicole.
43 - Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44 - Servicii de igienă și înfrumusețare, servicii
de horticultură.

5 - modificată
43 -
neschimbată
44 - modificată

M 2022 00034 / PLACINTE MD SRL 43 - Aceste produse nefiind în legătură cu
ciocolata, produse de ciocolată şi produse de
patiserie.

43 - modificată

M 2022 00429 / CABINET PI SIMONA JEFLEA SC DESERTA SRL 1 - Amestecuri de: stabilizatori, emulgatori,
enzime, săruri, agenți de gelifiere, emulsifianti
(lecitina), agenți de îngroșare (alginati, agar
agar, albumina, amidon, guma arabica,
tapioca, caragenan, guar, cmc, locust, pectina),
arome, gluten, proteine animale si vegetale,
indulcitori, cazeine, lactoza, glucoza, fructoza,
dextroza, grasimi vegetale si animale, substante
aromatizante destinate utilizării în industria
alimentară, pentru prepararea alimentelor, cum
ar fi: produse lactate, produse de gelaterie,
produse de patiserie, panificatie și de cofetărie,
dulciuri, maioneze, sosuri, dressinguri si
produse de gastronomie.

1 -
neschimbată
30 - ștearsă
32 -
neschimbată
33 -
neschimbată
35 -
neschimbată
43 -
neschimbată
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32 - Apă gazoasă, aperitive, nealcoolice,
cidru, nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice,
băuturi energizante, sucuri de fructe / suc de
fructe, nectaruri de fructe, nealcoolice, băuturi
izotonice, limonade, băuturi non-alcoolice din
fructe uscate, apă minerală (băuturi), băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe, băuturi
nealcoolice , băuturi nealcoolice pe bază de
miere, băuturi nealcoolice aromatizate cu
cafea, băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai,
băuturi sportive bogate în proteine , băuturi
pe bază de orez, altele decât substituenţii de
lapte, şerbeturi (băuturi) / sorbeturi (băuturi),
smoothie-uri, apă carbogazoasă, băuturi
răcoritoare, băuturi pe bază de soia, alteledecât
 substituenţii de lapte, siropuri.
33 - Lichioruri, băuturi alcoolice care conţin
fructe , bitter, cidru acoolic, cocktail-uri, gin, rom,
votca, vin, siropuri cu continut de alcool pentru
prepararea cocktail-urilor.
35 - Afaceri comerciale, servicii de agentii de
import export, francizare, consiliere, consultanţă
pentru afaceri şi management, publicitate şi
reclamă, organizare de expoziţii şi orice formă
de prezentare în scop comercial în legatură cu
produsele din clasele 1, 30, 32, 33 si 43 ce fac
obiectul înregistrării.
43 - Servicii de bar, servicii de cafenea, servicii
de bufet, servicii de restaurant, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, servicii hoteliere, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de
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bufet pentru gustări (snack-bar), decorare de
alimente, decorarea de torturi, furnizare de
informații și consiliere cu privire la prepararea de
mâncăruri.

M 2022 00753 / SC HOME & OFFICES GLASS
DESIGN SRL

19 - Materiale, nu din metal, pentru edificare
şi construcţie, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron
şi bitum, construcţii transportabile, nu din
metal, monumente nemetalice, materiale şi
elemente de construcţie şi edificare, nemetalice,
ferestre din PVC, ferestre şi uşi nemetalice,
uşi, porţi, ferestre şi cadre nemetalice pentru
ferestre, conducte rigide nemetalice pentru
construcţie, profiluri nemetalice pentru
ferestre şi uşi, şine nemetalice pentru sticlă,
conducte nemetalice pentru evacuare, obloane
nemetalice, rame de ferestre (nemetalice),
cornişe şi şipci de margine, nu din metal,
jaluzele nemetalice, balustrade nemetalice,
pardoseli nemetalice, copertine din materiale
nemetalice, ferestre din PVC, sticlă pentru
construcţii, uşi, pereţi, panouri, acoperişuri,
faţade din sticlă, elemente structurale din sticlă,
sticlă de geam (nemetalice) cu proprietăţi
ignifuge, sticlă antiefracţie folosită în construcţii,
sticlă securizată folosită în construcţii, panouri
de acoperire confecţionate din sticlă, panouri din
sticlă pentru construcţia de clădiri, plăci de sticlă
folosite în construcţii, geamuri pentru ferestre,
geamuri din sticlă pentru construcţii.
20 - Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau

19 -
neschimbată
20 -
neschimbată
35 -
neschimbată
37 - modificată
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transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben, feronerie
nemetalică, mânere din sticlă, mobilă şi mobilier
din sticlă, uşi din sticlă pentru mobilier, scări şi
trepte mobile, nu din metal.
35 - Publicitate, regruparea în avantajul terţilor
a produselor din clasele 19 şi 20 (exceptând
transportul acestora) permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod.
37 - Construcţii de clădiri, reparații care nu sunt
în legătură cu produsele proiectate, utilizate
sau adaptate în scopuri sportive sau de jocuri,
servicii de instalații care nu sunt în legătură cu
produsele proiectate, utilizate sau adaptate în
scopuri sportive sau de jocuri.

M 2022 01673 / RIS TECH CONCEPT SRL 11 - Aparate de odorizare a aerului, aparate
de răcire a aerului, umidificatoare, aparate de
dezinfectare, ventilatoare electrice pentru uz
personal, filtre pentru apa potabilă, uscătoare
de păr, aparate de încălzire, aparate pentru
hidromasaj, ceainice, electrice, lămpi electrice,
uscătoare de rufe, electrice, lămpi pentru unghii,
lumini, electrice, pentru pomul de Crăciun /
instalaţii electrice pentru pomul de Crăciun.
21 - Difuzoare de uleiuri parfumate, altele
decât bețișoarele parfumate, electrice sau
neelectrice, vase de mâncare pentru animale
de casă, automate, aparate pentru îndepărtarea
scamelor, electrice sau neelectrice, cutii de
răcire portabile, neelectrice / lăzi frigorifice
portabile, neelectrice, aparat cu jet de apă

9 - ștearsă
11 -
neschimbată
21 -
neschimbată
35 -
neschimbată
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pentru curăţarea dinţilor şi a gingiilor, dispozitive
de udare / dispozitive de stropit.
35 - Prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comerț de mărfuri,
promovarea vânzarilor pentru terţi, marketing.

M 2022 02312 / DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL

ELIT SRL 29 - albumină pentru uz culinar, migdale,
măcinate, aloe vera preparată pentru consum
uman, anşoa, nu viu, măduvă de animale
alimentară, bacon (slănină), cuiburi de păsări
comestibile, caltaboş cu sânge / cârnaţi cu
sânge, ulei de oase, comestibil, preparate
pentru fabricarea bulionului, fiertură / bullion,
concentrate de fiertură / concentrate de bullion,
bulgogi, unt, cremă de unt, nuci glasate, caviar,
mezeluri, brânză, scoici, nu vii, unt de cacao
alimentar, unt de nucă de cocos, nucă de
cocos, deshidratată, grăsime din nucă de cocos,
ulei de nucă de cocos alimentar, crenvurşti
prăjiţi în aluat pe băţ (corn dogs), crochete,
ulei de măsline extra virgin alimentar, falafel,
amestecuri cu conţinut de grăsimi pentru feliile
de pâine, grăsimi comestibile, substanţe grase
pentru fabricarea grăsimilor comestibile, fileuri
de peşte, peşte, nu viu, peşte, conservat, peşte,
la conserve, hrană pentru peşti pentru consum
uman, spumă de peşte, produse alimentare pe
bază de peşte, nuci condimentate, carne uscată
prin îngheţare / carne liofilizată, salate de fructe,
coajă de fructe, gustări pe bază de fructi, vânat,
nu viu, gelatină, guacamole, şuncă, alune,
preparate, heringi, nu vii, crevurşti pentru hot

29 - modificată
35 - modificată
43 -
neschimbată
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dog, humus, insecte comestibile, nu vii, gelatină
alimentară, gemuri, jeleuri alimentare, chefir,
kimchi, klipfish (cod sărat şi uscat), untură,
lecitină pentru uz culinar, suc de lămâie pentru
uz, ulei alimentar din seminţe de in, pate de
ficat / pastă de ficat, ficat, homari, nu vii, chipsuri
de cartofi cu conţinut scăzut de grăsimi, ulei
de porumb alimentar, margarină, marmeladă,
carne, piftie din carne, extracte din carne, carne,
conservată, carne, la conserve, midii, nu vii,
lichior de ouă non-alcoolic, paste de întins pe
pâine pe bază de nuci, nuci, preparate, lapte
de ovăz, uleiuri alimentare, ulei de măsline
alimentar, stridii, nu vii, ulei din sâmburi de
palmier alimentar, ulei de palmier alimentar, unt
de arahide, lapte de arahide pentru uz culinar,
lapte de arahide, băuturi pe bază de lapte de
arahide, arahide, preparate, pectină pentru uz
culinar, murături, porc, fulgi de cartofi, păsări de
curte, nu vii, pudră de ouă, lapte praf, creveţi, nu
vii, lapte acru, stafide, ulei de rapiţă alimentar,
cheag, lapte de orez, lapte de orez pentru uz
culinar, somon, nu viu, cărnuri sărate, peşte
sărat, sardine, nu vii, învelişuri pentru cârnaţi,
naturale sau artificiale, cârnaţi, cârnaţi în aluat,
extracte din alge de mare alimentare, seminţe,
preparate, ulei de susan alimentar, moluşte,
nu vii, viermi de mătase în stadiu de crisalidă
pentru consum uman, smetana, ouă de melci
pentru consum, preparate pentru supă, supe,
lapte de soia, ulei alimentar din boabe de soia,
languste, nu vii, seu alimentar, ulei alimentar
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de floarea soarelui, tahini, tofu, pateuri/ turtiţe
din tofu, pastă de tomate, burtă, ton, nu viu,
zer, albuş de ou, yakitori, iaurt, gălbenuş de
ou, piele de tofu, tempeh, satay, duck confits,
andouillettes, budincă alba, choucroute garnie,
hash browns, rulouri de varză umplute cu carne,
agar-agar pentru scop culinar, branză quark,
brânză cottage, băuturi pe bază de acid lactic,
flori comestibile, uscate
35 - 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), publicitate,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor (lucrări
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), licitare, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), ţinerea evidenţei contabile /
contabilitate, asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale
afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
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privind afacerile, servicii de consiliere privind
managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii în
domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la sportive, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii
de informaţii competitive, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, căutare de date în fişierele
calculatorului pentru terţi, demonstraţii cu
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produse, dezvoltarea de concepte publicitare,
publicitate directă prin poştă, răspândirea
materialelor publicitare, distribuirea de
eşantioane, prognoze economice, servicii
de registru de cadouri, servicii de agenţie de
import-export, managementul interimar al
afacerii, servicii de aşezare în pagină pentru
scopuri publicitare, studii de marketing, servicii
de informaţii privind marketing-ul, cercetare
de marketing, marketing, marketing în cadrul
editării produselor software, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
servicii de lobby commercial, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, servicii de revizuire a articolelor din ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terţi,
închiriere de echipamente şi maşini de birou,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
servicii de comerţ online cu amănuntul pentru
muzica digitală descărcabilă, servicii de comerţ
online cu amănuntul pentru tonurile de apel
descărcabile, servicii de comerţ online cu
amănuntul online pentru filmele şi muzica
descărcabilă şi preînregistrată, sondaje de
opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale, organizarea de spectacole
de modă în scopuri promoţionale, publicitate
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exterioară, managementul administrativ
externalizat pentru companii, servicii de
externalizare (asistenţă de afaceri), publicitate
cu plata per click, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
maşinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie
pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitar, profilarea consumatorilor în
scopuri comerciale sau de marketing, servicii
administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de tă, promovarea vânzarilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
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stenografiere, căutarea de sponsorizări,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, marketing cu public ţintă, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în register, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare.
43 - Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări la,
pensiuni, pensiuni pentru animale, servicii de
cafenea, servicii de bufet, furnizarea de facilităţi
pentru camping, servicii de cantină, închirierea
de scaune, mese, feţe de masă, sticlărie,
închirierea aparatelor de gătit, închirierea
dozatoarelor de apă potabilă, servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, sculptură în alimente,
servicii de tabere de vacanţă (cazare), servicii
hoteliere, rezervări de hoteluri, închirierea sălilor
de şedinţe, servicii de motel, servicii de recepţie
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M 2022 02869 / ALACARTE IP SRL LAKE STREET RESIDENCE
S.R.L.

37 - Servicii de constructii. 36 - ștearsă
37 -
neschimbată

M 2022 02873 / ALACARTE IP SRL LAKE STREET RESIDENCE
S.R.L.

37 - Servicii de construcţii. 36 - ștearsă
37 -
neschimbată

M 2022 03059 / LUPŞA ŞI ASOCIAŢII S.R.L. D-TOYS SRL 16 - Hârtie și carton, materiale și mijloace pentru
decorare și artă, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, carnețele pentru notat scorul la
jocuri, broșuri referitoare la jocuri, echipamente
pentru jocuri de interpretare de roluri sub formă
de manuale, fotografii ale jucătorilor pentru
colecționari, tabele tipărite, tabele de scor,

16 -
neschimbată
28 -
neschimbată
35 -
neschimbată
41 - modificată

pentru cazare temporară (gestionarea sosirilor
şi plecărilor), servicii de restaurant, servicii
de aziluri de bătrâni, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanţă, închirierea clădirilor transportabile,
servicii de restaurante udon and soba, decorare
de alimente, decorarea de torturi, informații și
consiliere cu privire la prepararea de mâncăruri,
servicii de bucătari personali, servicii de
restaurante washoku.
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ghiduri de strategie pentru jocuri de cărți, ghiduri
de strategie sub formă de reviste de jocuri de
cărți, regulamente pentru jocuri.
28 - Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă (obiecte de divertisment),
echipamente pentru sport și exerciții fizice,
jucării, jocuri și articole de joacă, jocuri portabile
cu afișaje pe bază de cristale lichide, cărți
(jocuri), decoruri de jucărie pentru jocuri cu
figurine reprezentând eroi de acțiune, jocuri,
jocuri de cărți, jocuri de construcție, jocuri de
interior cu jetoane, jocuri de interpretare de
roluri, jocuri de mah-jong, jocuri de acțiune și
de îndemânare, jocuri cu zaruri, jocuri cu bile,
jocuri de aruncat inele, jocuri de masă, jocuri de
masă electronice, jocuri de societate, jocuri de
petrecere, jocuri de memorie, jocuri electronice
educative pentru copii, jocuri electronice de tip
arcade, jocuri de zaruri japoneze (sugoroku),
jocuri go, jocuri legate de personaje de ficțiune,
jocuri pentru facilitarea dezvoltării bebelușilor,
kituri pentru jocuri de construcții, machete de
mașini (jucării sau jocuri), modele utilizate
pentru jocuri cu interpretare de roluri, miniaturi
pentru jocuri, palete folosite la jocurile de palete
cu minge, panouri pentru jocuri cu săgeți,
seturi de întrebări pentru jocurile de masă
cu tablă, ținte electronice pentru jocuri, ținte
electronice pentru jocuri și sporturi, articole
de îmbrăcăminte pentru jucării, articole de
petrecere sub formă de jucării de dimensiuni
mici, baloane de săpun (jucării), blocuri de
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construcție (jucării), blocuri de asamblare
(jucării), bastoane luminoase cu leduri (jucării),
cuburi de construcții care pot fi îmbinate (jucării),
cuburi de construit magnetice fiind jucării, discuri
zburătoare (jucării), dispozitive de făcut zgomot
(jucării), drone (jucării), elemente de construcții
(jucării), figurine de acțiune (jucării), figurine de
acțiune (jucării sau articole de joacă), fluiere
(jucării), jucării, jucării acționate mecanic, jucării
acționate prin manetă, jucării adaptate pentru
activități educative, imitații de oase ca jucării
pentru câini, jucării antistres, jucării-centru de
activități pentru copii, jucării comercializate la
set, jucării cu apă, jucării cu balansare, jucării
cu baterii, jucării cu cheiță, jucării cu roți, jucării
cu telecomandă, jucării cu roți acționate prin
pedale, jucării cu telecomandă sub formă
de vehicule, jucării de baie, jucării de călărit,
jucării de construit, jucarii de desenat, jucării
de nisip, jucării de pluș, jucării de tras, jucării
din cauciuc, jucării din lemn, jucării din metal,
jucării din pânză, jucării din plastic, jucarii
inteligente, jucării gonflabile, jucării flexibile,
jucării electronice, jucării modulare, jucării
mobile de agățat pentru pătuț (jucării), jucării
pentru câini, jucarii pentru sugari, jucării pentru
pisici, jucării pentru păsări, jucării pentru groapa
cu nisip, jucării muzicale, jucării pentru bebeluși,
jucării pentru animale de companie, jucării
sub formă de puzzle-uri, jucării robot care se
transformă, jucării vorbitoare, machete auto
(jucării), machete de animale (jucării), machete
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de clădiri (jucării), machete sub formă de jucării,
păpuși (jucării), seturi de jucării, vehicule cu
patru roți pentru copii (jucării), triciclete pentru
copii mici (jucării), titireze ca jucării, puzzle-uri
(jucării), zmeie ca jucării.
35 - Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comeț cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la produse de papetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu obiecte
de papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la articole
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse pentru animale de
companie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii pentru haine, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu jucării,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
jocuri, servicii de vânzare cu ridicata referitoare
la articole sportive, servicii prestate online de
un magazin de vânzare cu amănuntul pentru
articole de îmbrăcăminte.
41 - închirierea de jucării, divertisment sub
formă de spectacole în direct și apariția
personală a unui personaj costumat, sală de
evadare (divertisment), servicii de divertisment
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oferite pentru copii, tabere de vară (divertisment
și educație)

M 2022 03986 / CABINET PI SIMONA JEFLEA SC DESERTA SRL 5 - Suplimente dietetice, suplimente dietetice
proteice, suplimente dietetice pe baza de
albumina, suplimente dietetice pe baza de
caseina, suplimente dietetice pe baza de
minerale, suplimente dietetice pe baza de
germeni de grau, suplimente dietetice pe baza
de drojdie, suplimente dietetice pe baza de
proteine din zer, suplimente dietetice pe baza de
drojdie de bere, dulciuri medicinale, preparate
pe baza de vitamine, supliment nutritiv buvabil-
răcoritor, energizante.
29 - Bautura pe baza de lapte de migdale,
bautura pe baza de lapte de nuca de cocos,
jeleuri de fructe, gustari pe baza de fructe,
bautura din lapte si fructe (milk shake), bauturi
pe baza de lapte de arahide, salate vegetale.
30 - Produse de cofetarie si patiserie, produse
de cofetărie cu migdale, biscuiţi / fursecuri,
torturi/prăjituri, sandvişuri cu brânză, gustări pe
bază de cereale, băuturi din ciocolată cu lapte,
ciocolata, spume de ciocolată, băuturi pe bază
de ciocolată, nuci învelite în ciocolată, băuturi
din cacao cu lapte, băuturi pe bază de cacao,
produse de cofetărie / produse de cofetărie cu
zahar, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), cremă
din ouă şi lapte, spume pentru desert (produse
de cofetărie), dulce de leche (dulceaţă de lapte),
jeleuri de fructe (produse de cofetărie ), turtă
dulce, sandvişuri de hot dog, îngheţată, dropsuri
(produse de cofetărie ) / pastile (produse de

5 -
neschimbată
29 -
neschimbată
30 -
neschimbată
32 -
neschimbată
33 -
neschimbată
35 -
neschimbată
43 -
neschimbată
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cofetărie ), plăcinte cu carne, clătite, produse
de cofetărie din fructe, produse de patiserie,
produse de cofetărie cu arahide, praline,
budinci, quiche (tartă), prăjituri de orez, budincă
de orez, gustări pe bază de orez, sandvişuri,
sorbeturi (îngheţate)/şerbeturi (îngheţate),
profiterol, cornuri, pateuri cu ciocolată, cremă
de zahăr ars, macarons din nucă de cocos,
pacheţele de primăvară, ceai, băuturi pe bază
de ceai cu lapte, vafe, sirop auriu, sirop de
agave, miere.
32 - Apă gazoasă, aperitive, nealcoolice,
cidru, nealcoolic, cocktail-uri, nealcoolice,
băuturi energizante, sucuri de fructe / suc de
fructe, nectaruri de fructe, nealcoolice, băuturi
izotonice, limonade, băuturi non-alcoolice din
fructe uscate, apă minerală (băuturi), băuturi
nealcoolice pe bază de suc de fructe, băuturi
nealcoolice, băuturi nealcoolice pe bază de
miere, băuturi nealcoolice aromatizate cu
cafea, băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai,
băuturi sportive bogate în proteine, băuturi
pe bază de orez, altele decât substituenţii de
lapte, şerbeturi (băuturi) / sorbeturi (băuturi),
smoothie-uri, apă carbogazoasă, băuturi
răcoritoare, băuturi pe bază de soia, altele
decât substituenţii de lapte, siropuri.
33 - Lichioruri, băuturi alcoolice care conţin
fructe, bitter, cidru, cocktail-uri, gin, rom,
votca, vin, siropuri cu continut de alcool pentru
prepararea cocktail-urilor.
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35 - Afaceri comerciale, servicii de agenţii
de import export, servicii de administrare
comercială a francizelor, servicii de consiliere
şi consultanţă pentru afaceri şi management,
publicitate şi reclamă, organizare de expoziţii
cu scop comercial sau publicitar şi servicii de
prezentare în scop comercial în legatură cu
produsele din clasele 5, 29, 30, 32, 33 si 43.
43 - Servicii de bar, servicii de bufet, servicii
de restaurant, servicii de catering care constau
în furnizarea de produse alimentare şi băuturi,
servicii hoteliere, servicii de restaurant cu
autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), decorare de alimente, decorarea
de torturi, furnizare de informații și consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri.
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M 2002 04438 052739 9 - Aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor.
16 - Hârtie, carton şi produse din aceste materiale
care nu sunt curpinse în alte clase, imprimate, articole
pentru legătorie, fotografii, papetărie, materiale
adezive pentru papetărie sau pentr uz casnic,
materiale pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
rechizite de birou, etc.
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, strângerea
la un loc, în beneficiul terților, a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât
mai comod, agenții de publicitate, actualizarea
materialelor publicitare, difuzarea de anunțuri
publicitare, închiriere de spații publicitare, servicii
de abonamente la ziare, pentru terți, asistență
în managementul afacerilor, postarea de afișe
publicitare, consultanță profesională în afaceri,
informații pentru afaceri, cercetări pentru afaceri,
investigații pentru afaceri, compilarea informațiilor
în baze de date computerizate, sistematizarea
informațiilor în baze de date computerizate, căutare
de informații în fișiere informatice, pentru terți,
demonstrații cu produse, organizare de expoziții
în scopuri publicitare sau comerciale, organizare
de târguri în scopuri publicitare sau comerciale,
gestionare de fișiere informatice, agenții de import-
export, agenții de informații comerciale, consultanță
pentru probleme legate de personal, studii de
marketing, cercetare de marketing, servicii de revista
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presei, publicitate on-line într-o rețea computerizată,
sondaje de opinie, publicitate outdoor, recrutare de
personal, prelucrare de texte, relații publice, publicare
de texte publicitare, cronică publicitară, închiriere
de material publicitar, publicitate radio, reclame
radio, închiriere de timp publicitar în mijloacele de
comunicare, publicitate televizată, reclame TV.
39 - Transport, ambalare şi depozitare de mărfuri,
agenţii de voiaj, informații despre depozitare,
informații despre transport.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, organizarea și conducerea de colocvii,
organizarea și conducerea de conferințe, organizarea
și conducerea de congrese, organizarea și
conducerea de seminarii, organizarea și conducerea
de simpozioane, organizarea și conducerea de
workshop-uri (instruire), organizarea de concursuri
de frumusețe, servicii de club (divertisment sau
educație), cursuri prin corespondență, servicii de
prelucrare a imaginilor digitale, servicii de discotecă,
informații în materie de educație, tehnoredactare
computerizată electronică, servicii de animatori,
informații în materie de divertisment, organizarea
de expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
servicii de jocuri furnizate online de la o rețea
computerizată, informații în materie de recreere,
interpretarea limbajului semnelor, microfilmare,
servicii de bibliotecă mobilă, servicii de bibliotecă,
studiouri de film, servicii de compoziție muzicală,
servicii de reporteri de știri, servicii de orchestră,
organizarea de loterii, organizarea de competiții
(educație sau divertisment), organizarea de competiții
sportive, planificarea de petreceri (divertisment),
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producții de film, prezentarea prestațiilor live,
fotoreportaje, fotografie, producția de programe de
radio și de televiziune, producția de spectacole,
producerea filmelor pe benzi video, furnizare de
servicii de karaoke, furnizarea on-line de publicații
electronice, nedescărcabile, furnizarea facilităților
sportive, publicarea cărților, publicarea cărților
și jurnalelor electronice on-line, publicarea de
texte, altele decât textele publicitare, închirierea
aparatelor de radio și televiziune, divertisment
radio, servicii de studiouri de înregistrare, prezentări
în săli cinematografice, furnizarea facilităților
de recreere, închirierea echipamentelor audio,
închirierea de camere video, închirierea filmelor
cinematografice, închirierea dispozitivelor de iluminat
pentru decoruri de teatru sau studiouri de televiziune,
închirierea proiectoarelor și accesoriilor de film,
închirierea de decoruri pentru spectacole, închirierea
înregistrărilor sonore, închirierea de decoruri pentru
scenă, închirierea de aparate de înregistrare video,
închirierea de benzi video, subtitrare, divertisment de
televiziune, producții de teatru, traducere, montajul
benzilor video, închirierea de benzi video, consiliere
vocațională (consiliere educațională sau de instruire),
postsincronizare, înregistrări pe benzi video.

M 2002 05909 055076 28 - Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de sport
necuprinse în alte clase, ornamente pentru pomul de
Crăciun, mingi pentru jocuri, clopoței pentru pomul
de crăciun, camere de mingi pentru jocuri, sănii bob,
arcuri pentru tragere, mănuși de box, blocuri (clădire),
jucării, suporturi de lumânări pentru pomii de crăciun,
capse pentru pistoale (jucării), măști de jucărie, table
de șah, extensoare pentru piept (aparate de exerciții),
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pomi de crăciun din material textil, artificii (artificii
de jucărie), pocnitori (noutăși pentru petrecere),
suporturi pentru pomii de crăciun, confeti, truse de
magie, numărători (discuri) pentru jocuri, darts, zaruri,
cupe pentru zaruri, discuri pentru sporturi, păpuși,
biberoane pentru păpuși, paturi pentru păpuși, case
de măpuși, îmbrăcăminte pentru păpuși, camere
de păpuși, domino, table de damă, dame (jocuri),
protecții pentru cot (articole sportive), carusele pentru
parcurile de distracții, labe de înot, mese pentru
fotbal de sală, aparate pentru jocuri electronice, altele
decât cele adaptate pentru utilizare cu receptoare de
televiziune, mănuși pentru jocuri, corzi pentru rachete,
aparate de gimnastică, arme cu harpon (articole
sportive), patine de gheață, patine cu rotile în linie,
puzzle-uri, caleidoscoape, mosoare pentru zmeie,
zmeie, protecții pentru genunchi (articole sportive),
mah-jong, bile de sticlă pentru jocuri, plase pentru
sporturi, glume practice (noutățoi) , ornamente pentru
pomi de crăciun (cu excepția articolelor de iluminat și
a produselor de cofetărie), capse detonante (jucării),
aparate pentru exerciții fizice, pinatas, baloane
pentru joacă, mingi de joacă, cărți de joc, saci de
box, păpuși marionete, quoits, rachete, zornăitoare
(obiecte de divertisment), căluți balansoar, patine cu
rotile, machete de vehicule la scară, scutere (jucării),
apărători de tibie (articole sportive), fluturași (de
badminton), skateboard-uri, ghete de patinaj cu lame
atașate, popice (jocuri), praștii (articole sportive),
topogane (obiecte de divertisment), globuri de
zăpadă, rachete de zăpadă, bule de săpun (jucării),
titirezi (jucării), trambuline (articole sportive), biciclete
staționare de antrenament, corzi pentru rachete,
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piscine (articole de joacă), leagăne, mese de tenis de
masă, tinte pentru tragere, ursuleți de pluș, măști de
teatru, pistoale de jucărie, mașini de jucărie, bastoane
de învârtit.
35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, reclamă,
contabilitate, ținerea evidenței contabile, asistență în
managementul afacerilor, întrebări privind afacerile,
audit, consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, consultanță în managementul afacerilor,
experți în eficiență, evaluări ale afacerilor, investigații
privind afacerile, consultanță în organizarea afacerilor,
cercetări privind afacerile, înformații despre afaceri,
managementul afacerilor hoteliere, managementul
afacerilor cu privire la artiști, servicii de agenție de
informații comerciale, asistență privind managementul
comercial sau industrial, compilarea de informații
în baze de date computerizate, demonstrații cu
produse, răspândirea materialelor publicitare, agenție
de import-export, studii de marketing, cercetare de
marketing, machetare pentru promoțiile publicitare
sau de vânzări, închiriere de echipamente și mașini
de birou, sondaje de opinie, organizarea de expoziții
în scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
testare psihologică în vederea selectării de personal,
publicarea de texte publicitare, închirierea de material
publicitar, reclame radio, promovarea vânzărilor
pentru terți, reclame de televizor, închirierea
automatelor pentru vânzare, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii pentru
alte afaceri), distribuirea de eșantioane, analiza
costurilor, postarea de afișe publicitare, licitare,
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prognoze economice, pregătirea salarizării, servicii de
relocare pentru afaceri.

M 2002 06439 053962 1 - Produse chimice destinate industriei, ştiinţei,
fotografiei ca şi agriculturii, horticulturii şi silviculturii,
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în
stare brută, îngrăşăminte pentru pământ, compoziţii
extinctoare, preparate pentru călirea şi sudura
metalelor, produse chimice destinate conservării
alimentelor, substanţe tanante, adezivi (materiale de
lipit) destinaţi industriei.
5 - Produse farmaceutice, veterinare şi igienice,
substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari, plasturi, material pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare, dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
29 - Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, uscate şi fierte, jeleuri,
dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30 - Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago,
înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă, fondante (cofetărie).
31 - Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale,
necuprinse în alte clase, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale, hrană
pentru animale, malţ.
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
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35 - Publicitate, gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
39 - Transport, ambalare şi depozitare de mărfuri,
organizare de călătorii.

M 2011 07632 117763 16 - Hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
neincluse în alte clase, tipărituri, articole pentru
legătorie, fotografii, papetărie, adezivi pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole pentru birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau pentru
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj (neincluse în alte clase),
caractere tipografice, forme de tipar.
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, agenții de publicitate,
închirierea spațiilor publicitare, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, marketing,
producție de clipuri publicitare, consultanță în
managementul afacerilor, consultanță privind
organizarea afacerilor, consultanță profesională
în afaceri, relații publice, organizarea de expoziții
în scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
târgurilor în scopuri comerciale sau publicitare,
publicarea textelor publicitare, scrierea de texte
publicitare.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, organizarea și susținerea de conferințe,
organizarea și susținerea de congrese, organizarea
de competiții (educaționale sau de divertisment),
organizarea de concursuri de frumusețe, servicii de
editare de casete video, servicii de reporter de știri,
furnizarea de publicații electronice, nedescarcabile.
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42 - Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei ca şi
cercetarea şi proiectarea aferente, servicii de analiză
şi cercetare industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software.

M 2012 01804 121319 9 - Aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii, suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice, automate
de vânzare şi mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, echipament pentru stingerea incendiilor.
16 - Hârtie, carton şi produse din aceste materiale
neincluse în alte clase, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie sau
menaj, materiale pentru artişti, pensule, maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia mobilierului),
material didactic sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru ambalaj
(neincluse în alte clase), caractere tipografice, forme
de tipar.

M 2012 00951 119932 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
demonstrații cu produse, servicii de comparare
a prețurilor, promovarea vânzărilor pentru terți,
marketing.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii
de cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea,
servicii de analiză şi cercetare industrială, crearea
şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de
calculator.
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18 - Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase, geamantane şi
valize, umbrele şi bastoane.
28 - Jocuri, jucării.
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor, a unor produse diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le vadă şi
să le achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de teleshopping,
informaţii şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), marketing, studii de
marketing, cercetare de marketing, sondaje de opinie,
prezentarea produselor în medii de comunicare
pentru retail, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, intermediere de
achiziţii (achiziţia de produse şi servicii pentru alte
afaceri), închirierea spaţiilor publicitare, închirierea
minutelor publicitare în cadrul mediilor de comunicare,
procesarea administrativă a ordinelor de comandă,
agenţii de import-export, închirierea aparaturii şi
echipamentelor de birou, închirierea de aparate
de fotocopiere, promovarea vînzărilor pentru terţi,
aranjarea vitrinelor, servicii de telemarketing,
răspândirea materialelor publicitare, consultanţă
profesională în afaceri, organizarea de prezentări de
modă în scop promoţional.
41 - Educaţie, instruire, divertisment.
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42 - Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei ca şi
cercetarea şi proiectarea aferente, servicii de analiză
şi cercetare industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software, închiriere a software-ului de
computer, închiriere a computerelor, închirierea
serverelor web, convertirea datelor sau documentelor
din medii fizice în medii electronice, crearea şi
mentenanţa website-urilor pentru alţii.

M 2012 02024 120438 41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, academii (educație), educație
vocațională (consiliere educațională sau de instruire),
servicii educative, orientare profesională (consiliere
în domeniul educației sau formării), publicare
de cărți, publicare de texte, altele decât textele
publicitare, servicii de cluburi (divertisment sau
educație), organizare de competiții (educație sau
divertisment), organizarea de concursuri (educație
sau divertisment), organizare de expoziții în scopuri
educative sau culturale, organizare și conducere
de conferințe, organizare de spectacole (servicii
de impresariat), producție de filme, publicare
de cărți și periodice electronice online, educație
religioasă, servicii de tabere sportive, furnizarea
de facilități sportive, închirierea de echipament
sportiv, cu excepția vehiculelor, închirierea de terenuri
de sport, închirierea de decoruri pentru scenă,
subtitrare, predare/servicii educaționale/servicii de
instruire, producții de teatru, ghidare vocațională
(consiliere educațională sau de instruire), recalificare
vocațională, traducere, organizarea și susținerea de
ateliere (instruire), scrierea de texte.
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42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii
de cercetare şi de creaţie referitoare la acestea.

M 2012 03007 121126 9 - Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice, aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetelor
sau imaginilor, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, compact discuri, DVD-uri şi alţi
suporţi de înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată, case înregistratoare, maşini
de calculat, echipamente pentru tratarea informaţiei
şi calculatoare, software pentru calculatoare,
extinctoare, abace, acumulatori, electrici, hidrometre
pentru acid, acidimetre pentru baterii, alarme
acustice / alarme sonore, cabluri acustice, cuplaje
acustice, actinometre, mașini de adunat, antene,
aerometre, aparate de analiză a aerului, sonerii
de alarmă, electrice, alarme, alcoolmetre, alidade,
altimetre, ampermetre, amplificatoare, tuburi de
amplificare / supape de amplificare, anemometre,
(film de) desene animate, baterii anodice / baterii
de înaltă tensiune, anozi, roboți telefonici, ochelari
anti-orbire, dispozitive anti-interferență (electricitate),
sisteme de avertizare anti-furt, anticatozi, apertometre
(optică), corpuri de iluminat (electricitate), mănuși
din azbest pentru protecția împotriva accidentelor
îmbrăcăminte din azbest pentru protecția împotriva
incendiilor, ecrane de protecție din azbest pentru
pompieri, aparate și instrumente pentru astronomie,
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receptoare audio și video, aparatura didactică
audiovizuală, bancomate (atm), instrumente de
azimut, cântare (balanțe romane) / balanțe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare de
coduri de bare, barometre, baterii, electrice, pentru
vehicule / acumulatoare, electrice, pentru vehicule,
baterii pentru iluminat, baterii, electrice, recipiente
pentru baterii / recipiente pentru acumulatoare,
cutii pentru baterii / cutii pentru acumulatoare,
încărcătoare de baterii, balize, luminoase, sonerii
(dispozitive de avertizare), betatroane, binocluri,
aparate de copii heliografice, instrumente de control
pentru boilere, cutii de branșament (electricitate),
aparate pentru respirație subacvatică, aparate
pentru respirație, cu excepția celor pentru respirația
artificială, veste anti-glonț, sirene, dulapuri pentru
difuzoare, cabluri, electrice, mașini de calculat,
inele de calibrare, calibre, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), tuburi capilare, rigle
gradate pentru tâmplari, suporturi pentru plăcuțe
negre (fotografie), carcase special realizate pentru
aparate și instrumente de fotografiat, case de marcat,
casetofoane, catozi, aparate catodice anti-coroziune,
întrerupătoare cu celulă (electricitate) / reductoare
(electricitate), șnururi pentru telefonul mobil, aparate
de centrare pentru diapozitivele fotografice, aparate
pentru schimbarea acelor de pick-up, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, instrumente pentru
verificarea francării / instrumente pentru verificarea
timbrării corespondenței, aparate și instrumente
folosite în chimie, chipuri (circuite integrate), bobine
inductante (impedanță), aparate de cromatografie
pentru utilizare în laboratoare, cronografe (aparate
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de înregistrare a timpului), camere cinematografice,
filme cinematografice, expuse, închizători de circuit,
întrerupătoare de circuit, rigle de calcul circulare,
aparate de curățare pentru discurile de pick-up /
aparate de curățare pentru discurile de vinii, lentile
de apropiere, îmbrăcăminte de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, îmbrăcăminte
de protecție împotriva incendiilor / articole de
îmbrăcăminte pentru protecția împotriva incendiilor,
îmbrăcăminte special concepută pentru laboratoare,
cabluri coaxiale, bobine, electrice, mecanisme pentru
aparatele acționate cu fise, mecanisme pentru
televizoarele acționate cu fise, colectoare, electrice,
aparate electrice pentru comutare, comutatoare,
compact-discuri (audio-video), compact-discuri
(memorie numai pentru citire), compact-disc playere,
comparatoare, compasuri de măsurare, dispozitive
de memorie pentru calculatoare, programe de
calculator, înregistrate, tastaturi pentru calculatoare,
programe de operare pe calculator, înregistrate,
dispozitive periferice pentru calculator, componente
software pentru calculator, înregistrate, programe
de calculator, descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, calculatoare, consensatoare
(capacitoare) / capacitoare, conductoare, electrice,
conexiuni pentru liniile electrice, conectori
(electricitate), lentile de contact, contacte, electrice,
containere pentru lamele de microscop, containere
pentru lentilele de contact, panouri de comandă
(electricitate), conectori, electrici, sârmă de cupru,
izolată, telefoane fără fir, lentile de corectare (optică),
instrumente cosmografice, mecanisme pentru
dispozitivele contraacționate, detectoare de fise
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contrafăcute, contoare / aparate de măsură, cuploare
(echipament de procesare a datelor), cuploare,
electrice / conexiuni, electrice, capace pentru ieșirile
electrice, manechine utilizate la testele de impact,
creuzete (laborator) / cupele (laborator), redresoare
de curent, ciclotroane, lămpi pentru camere obscure
(fotografie), camere obscure (fotografie), aparate de
procesare a datelor, camere de decompresie, magneți
decorativi, aparate de demagnetizare pentru benzile
magnetice, densimetre, densitometre, detectoare
de metal pentru scopuri industriale sau militare,
detectoare, aparate de diagnosticare, nu cele pentru
scopuri medicale, diafragme (acoustică), diafragme
pentru aparate științifice, diafragme (fotografie),
mașini de dictare (dictating machines), aparate de
difracție (microscopie), busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat / tuburi
electrice de evacuare, altele decât cele pentru
iluminat, unități de disc pentru calculatoare, discuri,
magnetice, aparate pentru măsurarea distanței,
aparate de înregistrare a distanței / aparate pentru
înregistrarea distanței, aparate de distilare pentru
scopuri științifice, cutii de distribuție (electricitate),
panouri de distribuție (electricitate), console de
distribuție (electricitate), măști pentru scufundare,
costume de scufundare, cipuri adn, fluiere pentru
câini, sonerii electrice pentru uși, dozatoare /
dozimetre, tonuri de apel descărcabile pentru
telefoanele mobile, fișiere de muzică descărcabile,
fișiere de imagini descărcabile, uscătoare pentru
fotografii / stative pentru fotografii, instrumente
de măsurat pentru croitorie, stative de uscare
(fotografie), aparate de uscare pentru tipăriturile
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fotografice, conducte (electricitate), dvd playere,
dinamometre, dopuri de urechi pentru scufundători,
aparate pentru editarea filmelor cinematografice,
ceasornice cu nisip (clepsidre), dispozitive pentru
iluminarea ouălor, tuburi de protecție pentru cablurile
de electricitate, materiale pentru rețelele electrice
(fire de sârmă, cabluri), șine electrificate pentru
montarea spoturilor, garduri electrificate, aparate
electrodinamice pentru comanda de la distanță
a macazurilor, aparate electrodinamice pentru
transmiterea la distanță a semnalelor, electrolizoare,
bobine electromagnetice, pixuri electronice (unități
de afișare vizuală), agende electronice, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice pentru
produse, panouri informative cu afișaj electronic,
publicații electronice, descărcabile, carduri magnetice
codate, brățări de identificare codate, magnetice,
aparate de mărit (fotografie), epidiascoape,
ergometre, exponometre (contoare de expunere la
lumină), oculare, instrumente care conțin oculare,
ochelari de protecție, facsimile, aparate pentru
fermentare (aparate de laborator), cabluri cu fibră
optică, aparate pentru tăierea filmelor, filme, expuse,
filtre pentru măștile respiratorii, filtre pentru utilizare
în fotografie, filtre pentru razele ultraviolete, pentru
fotografie, extinctoare de incendiu, alarme de
incendiu, bătătoare de stins incendiile, scări de
incendiu, duze pentru furtunurile de stins incendiile,
mașini de stins incendiile, pompe de incendiu, șalupe
de stins incendile, pături ignifuge, furtun de incendiu,
becuri pentru bliț (fotografie), avertizoare luminoase
(semnale luminoase), blițuri (fotografie), dischete,
ecrane fluorescente, semnale de ceață, neexplozive,
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aparate de analiză a alimentelor, cadre pentru
transparență fotografică, frecvențmetre, cuptoare
pentru utilizare în laboratoare / etuve pentru utilizare
în laboratoare, mobilier special conceput pentru
laboratoare, fire fuzibile, siguranțe, cristale de galena
(detectoare), celule galvanice, baterii galvanice,
galvanometre, instrumente pentru testarea gazelor,
indicatoare de combustibil / contoare de benzină,
gazometre (instrumente de măsurare), aparate de
măsurare, aparate de satinare pentru tipăriturile
fotografice, sisteme de poziționare globală (gps),
mănuși de protecție împotriva accidentelor, mănuși
pentru scafandri, mănuși de protecție împotriva
razelor x de uz industrial, ochelari de protecție pentru
sporturi, grilaje pentru baterii, kituri hands-free (mâini
libere) pentru telefoane, casete pentru curățarea
capului (de înregistrare), căști de protecție pentru
sporturi, căști de radio, aparate pentru reglarea
căldurii, aparate heliografice, dispozitive de marcare
a tivului, aparate de înaltă frecvență, suporturi
pentru bobine electrice, holograme, difuzoare sirenă,
hidrometre, higrometre, fire de identificare pentru
cablurile electrice, mantale de identificare pentru
cablurile electrice, carduri de identitate, magnetice,
dispozitive de pornire, electrice, pentru pornirea de
la distanță / dispozitive electrice pentru pornirea de
la distanță, incubatoare pentru culturile bacteriene,
indicatoare automate pentru presiune joasă în
anvelope, inductoare (electricitate), circuite integrate,
carduri cu circuite integrate (carduri inteligente) /
carduri inteligente (carduri cu circuite integrate),
dispozitive de intercomunicare, interfețe pentru
calculatoare, invertoare (electricitate), aparate de
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marcat fiscale, aparate de ionizare, nu cele pentru
tratarea aerului sau apei, calibre (instrumente
de măsurare), tonomate, muzicale / automate
muzicale acționate de fise (tonomate), tonomate
pentru calculatoare, cutii de joncțiune (electricitate),
manșoane de joncțiune pentru cablurile electrice,
genunchiere pentru muncitori, tăvi de laborator,
centrifuge de laborator, lactodensimetre, lactometre,
laptopuri, lasere, nu cele pentru scopuri medicale,
lentile pentru astrofotografie, cântare pentru scrisori,
mire de nivelare (instrumente topografice) / stadii
(instrumente topografice), instrumente de nivelare,
nivele (instrumente pentru determinarea orizontalei),
aparate și echipamente pentru salvarea vieții,
colaci de salvare, veste de salvare, centuri de
salvare, plute de salvare, regulatoare de lumină,
electrice, indicatoare electronice cu emisie de
lumină, diode cu emisie de lumină (led), balasturi
pentru iluminat, paratrăsnete / eclatoare, limitatoare
(electricitate), încuietori, electrice, lochuri (instrumente
de măsurare), indicatoare de pierdere electrică,
difuzoare, lanterne magice, casete magnetice, fire
magnetice, suporturi magnetice de date, codificatoare
magnetice, unități cu bandă magnetică pentru
calculatoare, magneți, lupe (optică), compasuri /
busole marine, sonde marine de adâncime, trasatoare
paralele (tâmplărie), geamanduri de marcare, stâlpi
pentru antenele fără fir, instrumente matematice,
măsuri, aparate pentru măsurarea grosimii articolelor
din piele, aparate de măsurat, dispozitive de măsurat,
electrice, sticlărie gradată, instrumente de măsurare,
aparate pentru măsurarea grosimii pielii, linguri
pentru măsurare, megafoane, nivele de mercur,
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baloane meteorologice, instrumente meteorologice,
metronoame, șuruburi micrometrice pentru
instrumentele optice, micrometre / instrumente de
măsură, microfoane, microprocesoare, microscoape,
microtoame, contoare de distanță parcursă pentru
vehicule / înregistratoare de kilometraj pentru
vehicule, oglinzi pentru inspecția muncii, oglinzi
(optică), modemuri, mașini de numărat și sortat
bani, aparate de monitorizare, altele decât cele
pentru scopuri medicale, monitoare (componente
hardware pentru calculatoare), monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru calculatoare),
mouse pad-uri / suporturi pentru mouse, protecții
dentare, aparate și instrumente nautice, aparate de
semnalizare navală, sisteme de navigație pentru
vehicule (calculatoare de bord), instrumente de
navigație, ace pentru pick-upuri / ace de pick-
up, semne cu neon, plase de protecție împotriva
accidentelor, cleme pentru nas pentru scufundători
și înotători, calculator tip notebook, obiective
(lentile) (optică), instrumente de observare, octante,
ohmmetre, lanterne optice / lămpi optice, lentile
optice, instrumente și aparate optice, sticlă optică,
fibre optice (filamente conductoare de lumină),
condensatoare optice, cititoare optice de caractere,
suporturi optice de date, discuri optice, oscilografe,
aparate de transvazare a oxigenului, ozonizatoare
(ozonizoare), contoare de parcare, acceleratoare
de particule, pedometre, vizoare (lupe) pentru uși,
periscoape, discuri de pick-up / discuri de înregistrare
audio, fotocopiatoare (fotografice, electrostatice,
termice), fotometre, aparate de fototelegrafie, celule
fotovoltaice, aparate și instrumente pentru fizică,
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ochelari de soare, pipete, planșete topografice
(instrumente topografice), planimetre, plăci pentru
baterii, plottere, prize, mufe și alte contacte electrice,
fire cu plumb, linii cu plumb, calculatoare de buzunar,
polarimetre, playere media portabile, aparat de
măsurare cu precizie, balanțe de precizie, conectori
pentru indicatoarele de presiune pentru supape,
manometre, aparate de măsurare a presiunii,
indicatoare de presiune, circuite imprimate, plăci
de circuite imprimate, imprimante pentru utilizare
împreună cu calculatoarele, prisme (optică), sonde
pentru scopuri științifice, procesoare (unităti centrale
de procesare) / unităti centrale de procesare, ecrane
de proiecție, aparate de proiecție, dispozitive de
protecție împotriva accidentelor pentru uz personal,
dispozitive de protecție împotriva razelor x, nu cele
pentru scopuri medicale, costume de protecție pentru
aviatori, căști de protecție, măști de protecție, căști
de protecție pentru sporturi, raportoare (instrumente
de măsurare), dispozitive de perforare a cartelelor
pentru birou, butoane pentru sonerii, pirometre,
indicatoare de cantitate, aparate radar, pagere
radio, aparate radiologice pentru scopuri industriale,
ecrane de radiologie pentru scopuri industriale,
radiouri, aparate de emisie pentru radiotelegrafie,
aparate de emisie pentru radiotelefonie, dispozitive
de siguranță pentru traficul feroviar, aparate
pentru măsurarea distanțelor / telemetre, cititoare
(echipament de procesare a datelor), pick-upuri,
articole de îmbrăcăminte reflectorizante, pentru
prevenirea accidentelor, refractometre, refractoare,
aparate de reglare, electrice, relee, electrice, instalații
electrice pentru controlul de la distanță al operațiunilor
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industriale, dispozitive pentru control de la distanță,
rezistențe, electrice, măști de protecție respiratorie
pentru purificarea aerului, măști de respirație, altele
decât cele pentru respirația artificială, manechine de
resuscitare (materiale didactice), retorte, suporturi
pentru retorte, contoare de rotație, reostate, căști
(toci) pentru echitație, indicatoare rutiere, luminoase
sau mecanice, baghete indicatoare pentru aflarea
surselor de apă, rigle (instrumente de măsurare),
linii (instrumente de măsurare), zaharometre, plase
de siguranță / plase de salvare, prelate de protecție,
centuri de siguranță, altele decât cele pentru scaune
de vehicule și echipamente, salinometre, aparate de
navigație prin satelit, sateliți pentru scopuri științifice,
cântare, scanere (echipamente de procesare a
datelor), diafragme (fotografie), diafragme pentru
fotogravură, calibre pentru șuruburile cu filet, semi-
conductoare, sextanți, manșoane pentru cablurile
electrice, încălțăminte de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, declanșatoare
(fotografie), obturatoare (fotografie), lunete de
vizare pentru armele de foc / lunete telescopice
pentru armele de foc, sonerii de semnalizare,
lămpi de semnalizare, panouri de semnalizare,
luminoase sau mecanice, fluiere de semnalizare,
geamanduri de semnalizare, semnale, luminoase
sau mecanice, indicatoare mecanice, indicatoare,
luminoase, simulatoare pentru conducerea și
controlul vehiculelor, sirene, calibre culisante,
proiectoare de diapozitive / aparate cu proiecție
prin transparență, rigle de calcul, aparate pentru
măsurarea unghiurilor de înclinare / clinometre /
indicatori de pantă / inclinometre, detectoare de fum,
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baterii solare, căști pentru sudori, valve solenoid
(comutatoare electromagnetice), sonare, suporturi
de înregistrare audio, benzi de înregistrare audio,
aparate de transmitere a sunetelor, aparate de
înregistrare a sunetelor, aparate de reproducere a
sunetelor, instrumente de localizare a sunetului, linii
de sondaj, aparate și mașini de sondaj, sonde cu
greutate de plumb, paravane anti-scantei, portavoce,
lanțuri pentru ochelari, șnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari, tocuri
pentru ochelari, ochelari (optică), spectografe,
spectroscoape, aparate de verificare a vitezei pentru
vehicule, indicatoare de viteză, aparate de măsurare
a vitezei (fotografie), regulatoare de viteză pentru
pick-upuri, sferometre, nivele cu bulă de aer, role
(fotografie), fluiere pentru sporturi, sisteme de
aspersoare pentru protecția împotriva incendiilor,
regulatoare pentru iluminarea scenei, stative pentru
aparatele foto, cabluri demaroare pentru motoare,
aparate pentru direcție, automate, pentru vehicule,
transformatoare amplificatoare, casetofoane portabile,
stereoscoape, aparate stereoscopice, distilatoare
pentru experimentele de laborator, sulfitometre,
ochelari de soare, instrumente topografice, lanțuri
topografice, aparate și instrumente topografice,
nivele topografice, tablouri de distribuție, cutii de
distribuție (electricitate), întrerupătoare, electrice,
tahometre, magnetofoane, taximetre, materiale
didactice, protecții pentru dinți, fire de telegraf,
telegrafe (aparate), receptoare de telefon, aparate
de telefon, transmițătoare pentru telefon, fire de
telefon, teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, televizoare, indicatoare de temperatură,
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terminale (electricitate), eprubete, instrumente și
mașini pentru testarea materialelor, aparate de
testare, nu cele pentru scopuri medicale, dispozitive
pentru combaterea furturilor, electrice, teodolite,
supape termionice / tuburi termionice, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, termostate, termostate
pentru vehicule, lupe textile, distribuitoare automate
de bilete, comutator temporizat, automat, aparate
de înregistrare a timpului, ceasuri (dispozitive de
înregistrare a timpului), brațe de pick-up, totalizatoare,
semafoare de circulație (dispozitive de semnalizare),
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmițătoare de semnale electronice,
transmițătoare (telecomunicații), seturi de transmisie
(telecomunicații), plăci transparente (fotografie) /
diapozitive (fotografie), transpondere, triode, trepiede
pentru aparatele de fotografiat, urinometre, unităti
flash usb, manometru de vid, tuburi de vid (radio),
variometre, radiouri pentru vehicule, triunghiuri de
avertizare a avarierii vehiculului, verniere, aparate
de înregistrare video, casete video, casete cu jocuri
video, ecrane video, telefoane video, casete video,
vizoare, fotografice, viscozimetre, viziere pentru căști,
regulatoare de tensiune pentru vehicule, dispozitive
de protecție împotriva supratensiunii, voltmetre,
mașini de vot, plăcuțe pentru circuite integrate, stații
radio portabile (walkie-talkie), tăvi pentru developare
(fotografie), indicatoare de nivel al apei, undametre,
poduri-bascule, cântare, instrumente și aparate de
cântărire, greutăți, alarme cu fluier, conuri de vânt
pentru indicarea direcției vântului, conectori de doză
(electricitate), fire, electrice, măști de protecție pentru
muncitori, suporturi de odihnă pentru încheieturile
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mâinilor pentru utilizare la calculator, tuburi cu raze
x, nu cele pentru scopuri medicale, aparate cu raze
x, nu cele pentru scopuri medicale, filme radiologice
(cu raze x), expuse, fotografii cu raze x, altele decât
cele pentru scopuri medicale, aparate și echipamente
de producere a razelor x, altele decât cele pentru uz
medical.
16 - Hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau menaj,
materiale pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor), materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse
în alte clase), caractere tipografice, clişee, foi
absorbante din hârtie sau plastic pentru ambalarea
produselor alimentare, ștampile cu adresă, plăci
cu adresă pentru mașinile de adresare, mașini de
adresare, dozatoare de bandă adezivă (rechizite
de birou), benzi adezive pentru papetărie sau de
uz casnic, benzi de lipit pentru papetărie sau de uz
casnic, adezivi (lipiciuri) pentru papetărie sau de
uz casnic, panouri publicitare din hârtie sau carton,
albume, almanahuri, invitații (papetărie), acuarele /
culori acrilice (picturi), machete arhitecturale, table
aritmetice / tabla înmulțirii, palete pentru amestecarea
acuarelelor pentru artiști, atlase, pungi (plicuri,
săculeți) din hârtie sau plastic, pentru ambalat,
pungi pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bavete din hârtie, șine de legare (legătul
cărților), mostre biologice utilizate în microscopie
(materiale didactice), table de scris, sugative, schițe /
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planuri, materiale de legătorie, aparate și mașini de
legătorie (echipamente de birou), suporturi pentru
cărți, cărți broșate, semne de cărți, cărți, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori pentru
sticle din carton sau hârtie, cutii din hârtie sau carton,
suporturi cu sertare pentru papetărie (rechizite
de birou), calendare, pânze pentru pictură, hârtie
carbon, carton, tuburi din carton, carduri/cartele,
carcase pentru ștampile (sigilii), cataloage, cretă
pentru litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărți, neelectronice,
cromolitografii (în mai multe culori) / cromo, benzi
pentru trabucuri, planșete cu clamă (pentru hârtii),
clipsuri de birou / capse de birou, pânză pentru
legatul cărților / pânză de legătorie, suporturi de
pahare din hârtie, benzi desenate, compasuri pentru
desen, claviatură de culegere (tipărire), culegare,
pungi conice din hârtie, hârtie de calc (papetărie),
cordoane pentru legătorie / cordoane de legătorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneală
corectoare (heliografie), benzi corectoare (rechizite
de birou), coperți (papetărie) / învelitori (papetărie),
recipiente din hârtie pentru creme, imprimante pentru
carduri de credit, neelectrice, protecții de birou,
diagrame, dosare pentru documente (papetărie),
laminatoare de documente pentru birou, suporturi
pentru documente (papetărie), protecții din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri de desen,
ace pentru panou de plută / piuneze, planșete
pentru desen, materiale pentru desen, instrumente
pentru desen, seturi pentru desen, penițe pentru
desen, rigle pentru desen, duplicatoare, benzi
elastice pentru birou, hârtie pentru electrocardiograf,
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galvanotipie, șabloane de broderie (modele), plăci
de gravură, gravuri, dispozitive pentru sigilarea
plicurilor, pentru birou, plicuri (papetărie), produse
de radiere, șabloane pentru ștergere, ace pentru
gravură, gravuri obținute prin acvaforte, pânze de
legătorie, prosoape din hârtie pentru față, figurine
din papier mâche (pastă de hârtie)/statuete din din
papier mâche (pastă de hârtie), dosare (rechizite
de birou), hârtie de filtru, materiale filtrante din
hârtie, degetare (rechizite de birou), stegulețe din
hârtie, învelitori pentru ghivecele de flori din hârtie /
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori, fluturași
publicitari, mape pentru hârtii / dosare din plastic
pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri cu cerneală,
mașini de francat pentru utilizare la birou / aparate
mecanice de timbrat pentru utilizare la birou, florare,
regale cu litere (tipărire), saci de gunoi din hârtie
sau plastic, hărți geografice, lipici pentru papetărie
sau de uz casnic / paste pentru papetărie sau de
uz casnic, gluten (lipici) pentru papetărie sau de uz
casnic, piepteni pentru granulare, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
țesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive de
etichetare manuale, suporturi de antebraț pentru
pictori, șervețele din hârtie, specimene de manuscris
pentru copiere, cutii de pălării din carton, hectografe,
secțiuni histologice pentru scopuri didactice, suporturi
pentru ștampile (sigilii), suporturi pentru carnetele
de cecuri, trafaleți, folii din hârtie sau plastic cu
control al umidității, pentru ambalarea produselor
alimentare, fișe de cartotecă (papetărie), cartotecă,

1003



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

tușuri de desen, cerneală, batoane de cerneală,
batoane de cerneală (rezervoare de cerneală),
tușiere, panglici de cerneală, folii de aplicare a cernelii
pentru duplicatoare, folii de aplicare a cernelii pentru
aparatele de copiat documente, suporturi de călimară,
călimări, clei de pește pentru papetărie sau de uz
casnic, etichete din hârtie sau carton (nu din material
textil), registre (cărți), tăvi pentru scrisori, lucrări de
artă litografică, pietre litografice, litografii, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detașabile, reviste (publicații
periodice), copii multiplicate (papetărie), manuale
(ghiduri) / ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri
de marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, mașini și aparate mimeografe, plastilină,
ceară pentru mulaj, nu cea pentru uz stomatologic,
materiale de modelaj, pastă de modelaj, umezitoare
(rechizite de birou), umezitoare pentru suprafețele
gumate (rechizite de birou), clipsuri pentru bani,
mulaje pentru plastilină (materiale pentru artiști),
aparate pentru montarea fotografiilor, felicitări
muzicale, buletine informative, ziare, penițe, penițe
din aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), perforatoare de birou, rechizite de birou,
cu excepția mobilei, oleografe, materiale de ambalat
fabricate din amidon, carnete de notițe (papetărie),
cutii de acuarele (articole utilizate în școală), tăvi
de pictură, pensule pentru pictură, pensule pentru
pictori, șevalete pentru pictori, tablouri (picturi),
cu sau fără ramă, palete pentru pictori, broșuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie, hârtie
pentru dispozitivele de înregistrat, foi de hârtie
(papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie luminiscentă,
aparate de biguit hârtia (rechizite de birou), benzi și
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carduri din hârtie pentru înregistrarea programelor
de calculator, hârtie pentru radiografii, panglici din
hârtie, mărunțitoare de hârtie pentru utilizare la birou,
cuțite pentru hârtie (rechizite de birou), filtre din hârtie
pentru cafea, funde de hârtie, agrafe pentru hârtie,
hârtii xuan pentru pictură și caligrafie, prespapieruri,
papier mâche (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru pașapoarte, culori pastel (creioane),
clipsuri pentru stilouri, penare / cutii pentru stilouri,
materiale pentru ștergerea stiloului, mașini de ascuțit
creioane, electrice sau neelectrice, mine de creion,
suporturi pentru creioane, creioane mecanice,
ascuțitori de creioane, electrice sau neelectrice,
creioane, suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite
de birou), cartele perforate pentru mașini de tricotat
tip jacquard, publicații periodice, gravuri fotografice,
suporturi de fotografii, fotografii (tipărite), ilustrații,
placarde din hârtie sau carton, suporturi pentru
farfurie din hârtie, folie din plastic pentru împachetat,
ambalaj din plastic cu bule pentru împachetat sau
ambalat, rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, materiale plastice pentru modelaj, portrete,
timbre poștale, cărți poștale, postere, orare tipărite,
materiale tipărite, publicații tipărite, cilindru pătură
pentru imprimantă, nu din material textil, reglete
pentru tipografi, forme de tipar, caractere tipografice,
seturi de imprimare, portabile (rechizite de birou),
tipărituri (gravuri), prospecte, perforatoare (rechizite
de birou), role pentru mașinile de scris, radiere din
cauciuc, articole pentru școală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ștampile de sigilare, ceară
de sigilare, mașini de sigilare pentru birou, compuși
de sigilare pentru papetărie, sigilii cu pecete, sigilii
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(ștampile), benzi autoadezive pentru papetărie sau de
uz casnic, șabloane pentru croitorie, foi din celuloză
reciclată pentru împachetat, etichete de securitate
(sigilii din hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie
sau carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărți
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală, linii
pentru desen, echere pentru desen, tușiere pentru
ștampile, suporturi pentru ștampile, ștampile (sigilii),
suporturi pentru stilouri și creioane, prese de capsare
(rechizite de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oțel, stilouri din oțel, cutii
de matrițe, plăci de matrițe, șabloane (papetărie),
matrițe, abțibilduri (papetărie), rigle t (teuri) pentru
desen, garnituri de masă din hârtie, șervețele de
masă din hârtie, fețe de masă din hârtie, protecții
pentru masă din hârtie, agățători pentru fișele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice (cu
excepția aparatelor), globuri pământești, bilete,
șervețele de hârtie pentru demachiere, hârtie de
toaletă / hârtie igienică, prosoape din hârtie, șabloane
de copiere, hârtie de calc, pânză de calc, ace de
punctare pentru desen, cartonașe, altele decât pentru
jocuri, hârtii de transfer (decalcomanii) / decalcomanii,
hârtii transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea
și numărarea banilor, caractere (numere și litere) /
litere (caractere), panglici pentru mașina de scris,
taste pentru mașina de scris, mașini de scris, electrice
sau neelectrice, aparate de viniete, folii din vâscoză
pentru împachetat, hârtie cerată, panou din fibre
de celuloză (papetărie), hârtie din fibre de celuloză,
hârtie de împachetat / hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tăblițe de scris,

1006



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

cărți de scris sau de colorat, cretă de scris, materiale
de scris, hârtie de scris, truse cu instrumente de scris
(papetărie), truse cu instrumente de scris (seturi),
pensule de scris, instrumente de scris, radiere pentru
tabla de scris.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziție, servicii
de agenție de publicitate, închirierea spațiului
publicitar, închirierea timpului publicitar în mediile
de comunicare, producția de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afișe publicitare, ținerea evidenței
contabile / contabilitate, asistență în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul afacerilor,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, consultanță în managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficiența afacerilor,
evaluări ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări privind
afacerile, servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanță profesională în afaceri, oferirea
de informații în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor hoteliere, managementul afacerilor
cu privire la artiști, managementul afacerilor cu
privire la sportivi, servicii de agenție de informații
comerciale, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrare
comercială privind licențierea bunurilor și serviciilor
aparținând terților, compilarea de informații în baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
managementul computerizat al fișierelor, căutare de
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date în fișierele calculatorului pentru terți, demonstrații
cu produse, publicitate directă prin poștă, răspândirea
materialelor publicitare, distribuirea de eșantioane,
întocmirea extraselor de cont, prognoze economice,
servicii de agenție de ocupare a forței de muncă,
servicii de agenție de import-export, facturare, studii
de marketing, cercetare de marketing, marketing,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, servicii de revizuire a articolelor din ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terți, închiriere
de echipamente și mașini de birou, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, servicii de comerț online
cu amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerț online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerț
online cu amănuntul online pentru filmele și muzica
descărcabilă și preînregistrată, sondaje de opinie,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale sau
publicitare, organizarea de spectacole de modă
in scopuri promoționale, servicii de externalizare
(asistență de afaceri), întocmirea ștatelor de
plată, consultanță în domeniul managementului
personalului, recrutarea de personal, servicii de
fotocopiere, închirierea mașinilor de fotocopiere,
prezentarea produselor în mediile de comunicare,
în scopuri de comercializare cu amănuntul, servicii
de comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), testare psihologică în vederea
selectării de personal, relații publice, publicarea de
texte publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, servicii administrative pentru
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relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, servicii de comerț cu amănuntul
pentru preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, servicii de comerț cu amănuntul
pentru lucrările de artă furnizate de galeriile de
arta, promovarea vânzărilor pentru terți, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări, stabilirea
abonamentelor la serviciile de telecomunicații,
sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, servicii de telemarketing, preluarea
apelurilor telefonice pentru abonații indisponibili,
publicitate prin televiziune, transcriere, dactilografiere,
actualizarea materialelor de publicitate, închirierea
automatelor pentru vânzare, optimizarea traficului
site-urilor web, procesarea cuvintelor, scrierea de
texte publicitare.
38 - Telecomunicaţii, închirierea timpului de acces
la rețelele globale de calculatoare, furnizarea
accesului la bazele de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, comunicații prin telegrame,
comunicații prin telefon, comunicații prin telefoanele
celulare, închirierea mașinilor de fotocopiere,
prezentarea produselor în mediile de comunicare,
în scopuri de comercializare cu amănuntul, servicii
de comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), testare psihologică în vederea
selectării de personal, relații publice, publicarea de
texte publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, servicii administrative pentru
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relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, servicii de comerț cu amănuntul
pentru preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale servicii de comerț cu amănuntul
pentru lucrările de artă furnizate de galeriile de
arta, promovarea vânzărilor pentru terți, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări, stabilirea
abonamentelor la serviciile de telecomunicații,
sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, comunicații prin terminalele de
calculator, comunicații prin rețelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a mesajelor
și imaginilor, servicii de baze de date electronice
publice (servicii de telecomunicații), transmiterea
de faxuri, închirierea aparatelor fax, furnizarea de
informații in domeniul telecomunicațiilor, furnizarea
de camere de chat pe internet, trimiterea de mesaje,
închirierea aparatelor de trimitere a mesajelor,
închirierea de modemuri, servicii de agenție de
presă, servicii de pager (radio, telefon sau alte
mijloace electronice de comunicare), difuzarea
prin intermediul radioului, transmiterea prin satelit,
închirierea echipamentului de telecomunicații,
furnizarea canalelor de telecomunicații pentru
serviciile de teleshopping, asigurarea conexiunilor
de telecomunicații la o rețea globală de computere,
servicii de rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
servicii de teleconferință, servicii telegrafice, servicii
de telefonie, închirierea telefoanelor, difuzarea prin
intermediul televizorului, servicii de telex, transmiterea
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telegramelor, transmiterea e-mailurilor, transmiterea
felicitărilor online, transmiterea fișierelor digitale,
furnizarea accesului utilizatorilor la rețelele globale de
calculatoare, servicii de poștă vocală, transmisia fără
fir (wireless).
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, academii (educație), servicii
de parcuri de amuzament, furnizarea serviciilor de
amuzament de tip arcade, dresarea animalelor,
închirierea echipamentelor audio, organizarea
concursurilor de frumusețe, rezervarea locurilor
pentru spectacole, servicii de caligrafie, furnizarea de
facilități pentru cazinouri (jocuri de noroc), spectacole
cinematografice / spectacole de cinema, închirierea
de aparate cinematografice și accesorii, servicii
de club (divertisment sau educație), antrenare
(instruire), organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea și susținerea de concerte, organizarea
și susținerea conferințelor, organizarea și susținerea
congreselor, cursuri de corespondență, servicii de
disc jockey, servicii de discotecă, dublări, furnizarea
de informații în domeniul educație, examinări
referitoare la educație, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informații în domeniul
divertismentului, producții de film, altele decât
filmele publicitare, efectuarea antrenamentelor
de fitness, servicii de jocuri de noroc, servicii de
jocuri furnizate online de la o rețea computerizată,
închirierea echipamentului pentru jocuri, furnizarea
de articole pentru golf, predarea gimnasticii,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate și fitness), servicii de tabere de vacanță
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(divertisment), furnizarea de servicii de karaoke,
servicii de interpretariat lingvistic, servicii de punere
în pagină, altele decât pentru scop publicitar, servicii
de împrumut ale bibliotecii, închirierea de aparate de
iluminat pentru scenele de teatru sau studiourile de
televiziune, microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă,
servicii de model pentru artiști, închirierea de filme,
studiouri de film, furnizarea de facilități pentru muzee
(prezentări, expoziții), servicii de compoziție muzicală,
producția de muzică, servicii de reporteri de știri,
cluburi de noapte, școli de grădiniță, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, furnizarea online
de publicații electronice, nedescărcabile, servicii de
orchestră, organizarea de competiții (educație sau
divertisment), organizarea de expoziții în scopuri
culturale sau educaționale, organizarea de competiții
sportive, organizarea de loterii, organizarea de baluri,
organizarea de spectacole (servicii de impresar),
organizarea de spectacole de modă în scopuri de
divertisment, planificarea de petreceri (divertisment),
servicii de instructor personal (antrenament de
fitness), raportare fotografică, fotografie, educație
fizică, instruire practică (demonstrații), prezentarea
spectacolelor de circ, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestațiilor live, publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate, publicarea,
închirierea aparatelor de radio și televizoarelor,
producția de programe radio și de televiziune, servicii
de studiouri de înregistrare, furnizarea facilităților
de recreere, furnizarea de informații cu privire
la activitățile recreaționale, educație religioasă,
servicii de scriere de scenarii, organizarea și
susținerea de seminarii, închirierea de decoruri pentru
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spectacole, producția de spectacole, interpretarea
în limbajului semnelor, închirierea de echipament
pentru scufundări libere, închirierea de înregistrări
sonore, servicii de tabere sportive, furnizarea de
facilități sportive, închirierea de echipament sportiv,
cu excepția vehiculelor, închirierea de terenuri de
sport, închirierea de facilități pentru stadioane,
închirierea de decoruri pentru scenă, subtitrare,
organizarea și susținerea de simpozioane, predare /
servicii educaționale / servicii de instruire, închirierea
terenurilor de tenis, producții de teatru, servicii de
agenție de bilete (divertisment), cronometrarea
evenimentelor sportive, închirierea de jucării,
traducere, închirierea aparatelor de înregistrare video,
închirierea camerelor video / închirierea camerelor de
filmat, editarea casetelor video, închirierea casetelor
video, înregistrarea pe casete video, ghidare
vocațională (consiliere educațională sau de instruire),
recalificare vocațională, organizarea și susținerea de
ateliere (instruire), scrierea de texte, altele decât cele
publicitare, servicii de grădină zoologică.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii
de cercetare şi de creaţie referitoare la acestea,
servicii de analiză şi cercetare industrială, crearea
şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de
calculator, analiză pentru exploatarea câmpurilor
petroliere, servicii de arhitectură, consultantă
în arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică, calibrare
(măsurare), analiză chimică, cercetare chimică,
servicii de chimie, însămânțarea norilor, închirierea de
calculatoare, programare computerizată, proiectare
de software pentru calculatoare, închirierea de
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software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanță software pentru calculatoare, servicii
de protecție împotriva virușilor de calculator,
proiectarea construcțiilor, consultanță în proiectarea
și dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanță în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor din
format fizic în format electronic, conversia datelor
și a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, cercetare în domeniul
cosmeticii, crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți, proiectarea de decorațiuni interioare,
digitalizarea documentelor (scanare), proiectarea
de rochii, duplicarea programelor de calculator,
inginerie, sondaje geologice, prospecțiuni geologice,
cercetare geologică, design de arte grafice, analiza
scrisului de mână (grafologie), găzduirea site-urilor
(site-uri web), proiectare industrială, instalarea de
software pentru calculatoare, expertize topografice,
mentenanța software-ului pentru calculatoare,
cercetare mecanică, informații meteorologice,
monitorizarea sistemelor de calcul (calculatoarelor)
prin acces de la distanță, prospectarea petrolului,
sondaje referitoare la câmpurile petroliere, testarea
sondelor petroliere, cercetare în domeniul fizicii,
controlul calității, evaluarea calității lemnului pe
picior, evaluarea calității lânii, recuperarea datelor
de pe calculator, cercetarea și dezvoltarea de
produse noi pentru terți, cercetare în domeniul
protecției mediului, furnizarea de informații științifice,
consiliere și consultanță cu privire la reducerea
emisiilor de carbon servicii de laboratoare științifice,
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furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
stilizare (proiectare industrială), topografie, cercetare
tehnologică, efectuarea de studii cu privire la
proiectele tehnice, consultanță tehnologică,
consultanță în tehnologia telecomunicațiilor, testarea
materialelor, testarea materialelor textile, explorare
subacvatică, actualizarea software-ului pentru
calculatoare, planificare urbană, efectuarea inspecției
tehnice auto pentru vehicule, analiza apei, închirierea
serverelor web.
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M 2012 03008 121124 9 - Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice, aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetelor
sau imaginilor, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, compact discuri, DVD-uri şi alţi
suporţi de înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată, case înregistratoare, maşini
de calculat, echipamente pentru tratarea informaţiei
şi calculatoare, software pentru calculatoare,
extinctoare, abace, acumulatori, electrici, hidrometre
pentru acid, acidimetre pentru baterii, alarme
acustice / alarme sonore, cabluri acustice, cuplaje
acustice, actinometre, mașini de adunat, antene,
aerometre, aparate de analiză a aerului, sonerii
de alarmă, electrice, alarme, alcoolmetre, alidade,
altimetre, ampermetre, amplificatoare, tuburi de
amplificare / supape de amplificare, anemometre,
(film de) desene animate, baterii anodice / baterii
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de înaltă tensiune, anozi, roboți telefonici, ochelari
anti-orbire, dispozitive anti-interferență (electricitate),
sisteme de avertizare anti-furt, anticatozi, apertometre
(optică), corpuri de iluminat (electricitate), mănuși
din azbest pentru protecția împotriva accidentelor
îmbrăcăminte din azbest pentru protecția împotriva
incendiilor, ecrane de protecție din azbest pentru
pompieri, aparate și instrumente pentru astronomie,
receptoare audio și video, aparatura didactică
audiovizuală, bancomate (atm), instrumente de
azimut, cântare (balanțe romane) / balanțe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare de
coduri de bare, barometre, baterii, electrice, pentru
vehicule / acumulatoare, electrice, pentru vehicule,
baterii pentru iluminat, baterii, electrice, recipiente
pentru baterii / recipiente pentru acumulatoare,
cutii pentru baterii / cutii pentru acumulatoare,
încărcătoare de baterii, balize, luminoase, sonerii
(dispozitive de avertizare), betatroane, binocluri,
aparate de copii heliografice, instrumente de control
pentru boilere, cutii de branșament (electricitate),
aparate pentru respirație subacvatică, aparate
pentru respirație, cu excepția celor pentru respirația
artificială, veste anti-glonț, sirene, dulapuri pentru
difuzoare, cabluri, electrice, mașini de calculat,
inele de calibrare, calibre, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), tuburi capilare, rigle
gradate pentru tâmplari, suporturi pentru plăcuțe
negre (fotografie), carcase special realizate pentru
aparate și instrumente de fotografiat, case de marcat,
casetofoane, catozi, aparate catodice anti-coroziune,
întrerupătoare cu celulă (electricitate) / reductoare
(electricitate), șnururi pentru telefonul mobil, aparate
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de centrare pentru diapozitivele fotografice, aparate
pentru schimbarea acelor de pick-up, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, instrumente pentru
verificarea francării / instrumente pentru verificarea
timbrării corespondenței, aparate și instrumente
folosite în chimie, chipuri (circuite integrate), bobine
inductante (impedanță), aparate de cromatografie
pentru utilizare în laboratoare, cronografe (aparate
de înregistrare a timpului), camere cinematografice,
filme cinematografice, expuse, închizători de circuit,
întrerupătoare de circuit, rigle de calcul circulare,
aparate de curățare pentru discurile de pick-up /
aparate de curățare pentru discurile de vinii, lentile
de apropiere, îmbrăcăminte de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, îmbrăcăminte
de protecție împotriva incendiilor / articole de
îmbrăcăminte pentru protecția împotriva incendiilor,
îmbrăcăminte special concepută pentru laboratoare,
cabluri coaxiale, bobine, electrice, mecanisme pentru
aparatele acționate cu fise, mecanisme pentru
televizoarele acționate cu fise, colectoare, electrice,
aparate electrice pentru comutare, comutatoare,
compact-discuri (audio-video), compact-discuri
(memorie numai pentru citire), compact-disc playere,
comparatoare, compasuri de măsurare, dispozitive
de memorie pentru calculatoare, programe de
calculator, înregistrate, tastaturi pentru calculatoare,
programe de operare pe calculator, înregistrate,
dispozitive periferice pentru calculator, componente
software pentru calculator, înregistrate, programe
de calculator,descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, calculatoare, consensatoare
(capacitoare) / capacitoare, conductoare, electrice,
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conexiuni pentru liniile electrice, conectori
(electricitate), lentile de contact, contacte, electrice,
containere pentru lamele de microscop, containere
pentru lentilele de contact, panouri de comandă
(electricitate), conectori, electrici, sârmă de cupru,
izolată, telefoane fără fir, lentile de corectare (optică),
instrumente cosmografice, mecanisme pentru
dispozitivele contraacționate, detectoare de fise
contrafăcute, contoare / aparate de măsură, cuploare
(echipament de procesare a datelor), cuploare,
electrice / conexiuni, electrice, capace pentru ieșirile
electrice, manechine utilizate la testele de impact,
creuzete (laborator) / cupele (laborator), redresoare
de curent, ciclotroane, lămpi pentru camere obscure
(fotografie), camere obscure (fotografie), aparate de
procesare a datelor, camere de decompresie, magneți
decorativi, aparate de demagnetizare pentru benzile
magnetice, densimetre, densitometre, detectoare
de metal pentru scopuri industriale sau militare,
detectoare, aparate de diagnosticare, nu cele pentru
scopuri medicale, diafragme (acoustică), diafragme
pentru aparate științifice, diafragme (fotografie),
mașini de dictare (dictating machines), aparate de
difracție (microscopie), busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat / tuburi
electrice de evacuare, altele decât cele pentru
iluminat, unități de disc pentru calculatoare, discuri,
magnetice, aparate pentru măsurarea distanței,
aparate de înregistrare a distanței / aparate pentru
înregistrarea distanței, aparate de distilare pentru
scopuri științifice, cutii de distribuție (electricitate),
panouri de distribuție (electricitate), console de
distribuție (electricitate), măști pentru scufundare,
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costume de scufundare, cipuri adn, fluiere pentru
câini, sonerii electrice pentru uși, dozatoare /
dozimetre, tonuri de apel descărcabile pentru
telefoanele mobile, fișiere de muzică descărcabile,
fișiere de imagini descărcabile, uscătoare pentru
fotografii / stative pentru fotografii, instrumente
de măsurat pentru croitorie, stative de uscare
(fotografie), aparate de uscare pentru tipăriturile
fotografice, conducte (electricitate), dvd playere,
dinamometre, dopuri de urechi pentru scufundători,
aparate pentru editarea filmelor cinematografice,
ceasornice cu nisip (clepsidre), dispozitive pentru
iluminarea ouălor, tuburi de protecție pentru cablurile
de electricitate, materiale pentru rețelele electrice
(fire de sârmă, cabluri), șine electrificate pentru
montarea spoturilor, garduri electrificate, aparate
electrodinamice pentru comanda de la distanță
a macazurilor, aparate electrodinamice pentru
transmiterea la distanță a semnalelor, electrolizoare,
bobine electromagnetice, pixuri electronice (unități
de afișare vizuală), agende electronice, traducătoare
electronice de buzunar, etichete electronice pentru
produse, panouri informative cu afișaj electronic,
publicații electronice, descărcabile, carduri magnetice
codate, brățări de identificare codate, magnetice,
aparate de mărit (fotografie), epidiascoape,
ergometre, exponometre (contoare de expunere la
lumină), oculare, instrumente care conțin oculare,
ochelari de protecție, facsimile, aparate pentru
fermentare (aparate de laborator), cabluri cu fibră
optică, aparate pentru tăierea filmelor, filme, expuse,
filtre pentru măștile respiratorii, filtre pentru utilizare
în fotografie, filtre pentru razele ultraviolete, pentru
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fotografie, extinctoare de incendiu, alarme de
incendiu, bătătoare de stins incendiile, scări de
incendiu, duze pentru furtunurile de stins incendiile,
mașini de stins incendiile, pompe de incendiu, șalupe
de stins incendile, pături ignifuge, furtun de incendiu,
becuri pentru bliț (fotografie), avertizoare luminoase
(semnale luminoase), blițuri (fotografie), dischete,
ecrane fluorescente, semnale de ceață, neexplozive,
aparate de analiză a alimentelor, cadre pentru
transparență fotografică, frecvențmetre, cuptoare
pentru utilizare în laboratoare / etuve pentru utilizare
în laboratoare, mobilier special conceput pentru
laboratoare, fire fuzibile, siguranțe, cristale de galena
(detectoare), celule galvanice, baterii galvanice,
galvanometre, instrumente pentru testarea gazelor,
indicatoare de combustibil / contoare de benzină,
gazometre (instrumente de măsurare), aparate de
măsurare, aparate de satinare pentru tipăriturile
fotografice, sisteme de poziționare globală (gps),
mănuși de protecție împotriva accidentelor, mănuși
pentru scafandri, mănuși de protecție împotriva
razelor x de uz industrial, ochelari de protecție pentru
sporturi, grilaje pentru baterii, kituri hands-free (mâini
libere) pentru telefoane, casete pentru curățarea
capului (de înregistrare), căști de protecție pentru
sporturi, căști de radio, aparate pentru reglarea
căldurii, aparate heliografice, dispozitive de marcare
a tivului, aparate de înaltă frecvență, suporturi
pentru bobine electrice, holograme, difuzoare sirenă,
hidrometre, higrometre, fire de identificare pentru
cablurile electrice, mantale de identificare pentru
cablurile electrice, carduri de identitate, magnetice,
dispozitive de pornire, electrice, pentru pornirea de
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la distanță / dispozitive electrice pentru pornirea de
la distanță, incubatoare pentru culturile bacteriene,
indicatoare automate pentru presiune joasă în
anvelope, inductoare (electricitate), circuite integrate,
carduri cu circuite integrate (carduri inteligente) /
carduri inteligente (carduri cu circuite integrate),
dispozitive de intercomunicare, interfețe pentru
calculatoare, invertoare (electricitate), aparate de
marcat fiscale, aparate de ionizare, nu cele pentru
tratarea aerului sau apei, calibre (instrumente
de măsurare), tonomate, muzicale / automate
muzicale acționate de fise (tonomate), tonomate
pentru calculatoare, cutii de joncțiune (electricitate),
manșoane de joncțiune pentru cablurile electrice,
genunchiere pentru muncitori, tăvi de laborator,
centrifuge de laborator, lactodensimetre, lactometre,
laptopuri, lasere, nu cele pentru scopuri medicale,
lentile pentru astrofotografie, cântare pentru scrisori,
mire de nivelare (instrumente topografice) / stadii
(instrumente topografice), instrumente de nivelare,
nivele (instrumente pentru determinarea orizontalei),
aparate și echipamente pentru salvarea vieții,
colaci de salvare, veste de salvare, centuri de
salvare, plute de salvare, regulatoare de lumină,
electrice, indicatoare electronice cu emisie de
lumină, diode cu emisie de lumină (led), balasturi
pentru iluminat, paratrăsnete / eclatoare, limitatoare
(electricitate), încuietori, electrice, lochuri (instrumente
de măsurare), indicatoare de pierdere electrică,
difuzoare, lanterne magice, casete magnetice, fire
magnetice, suporturi magnetice de date, codificatoare
magnetice, unități cu bandă magnetică pentru
calculatoare, magneți, lupe (optică), compasuri /
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busole marine, sonde marine de adâncime, trasatoare
paralele (tâmplărie), geamanduri de marcare, stâlpi
pentru antenele fără fir, instrumente matematice,
măsuri, aparate pentru măsurarea grosimii articolelor
din piele, aparate de măsurat, dispozitive de măsurat,
electrice, sticlărie gradată, instrumente de măsurare,
aparate pentru măsurarea grosimii pielii, linguri
pentru măsurare, megafoane, nivele de mercur,
baloane meteorologice, instrumente meteorologice,
metronoame, șuruburi micrometrice pentru
instrumentele optice, micrometre / instrumente de
măsură, microfoane, microprocesoare, microscoape,
microtoame, contoare de distanță parcursă pentru
vehicule / înregistratoare de kilometraj pentru
vehicule, oglinzi pentru inspecția muncii, oglinzi
(optică), modemuri, mașini de numărat și sortat
bani, aparate de monitorizare, altele decât cele
pentru scopuri medicale, monitoare (componente
hardware pentru calculatoare), monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru calculatoare),
mouse pad-uri / suporturi pentru mouse, protecții
dentare, aparate și instrumente nautice, aparate de
semnalizare navală, sisteme de navigație pentru
vehicule (calculatoare de bord), instrumente de
navigație, ace pentru pick-upuri / ace de pick-
up, semne cu neon, plase de protecție împotriva
accidentelor, cleme pentru nas pentru scufundători
și înotători, calculator tip notebook, obiective
(lentile) (optică), instrumente de observare, octante,
ohmmetre, lanterne optice / lămpi optice, lentile
optice, instrumente și aparate optice, sticlă optică,
fibre optice (filamente conductoare de lumină),
condensatoare optice, cititoare optice de caractere,
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suporturi optice de date, discuri optice, oscilografe,
aparate de transvazare a oxigenului, ozonizatoare
(ozonizoare), contoare de parcare, acceleratoare
de particule, pedometre, vizoare (lupe) pentru uși,
periscoape, discuri de pick-up / discuri de înregistrare
audio, fotocopiatoare (fotografice, electrostatice,
termice), fotometre, aparate de fototelegrafie, celule
fotovoltaice, aparate și instrumente pentru fizică,
ochelari de soare, pipete, planșete topografice
(instrumente topografice), planimetre, plăci pentru
baterii, plottere, prize, mufe și alte contacte electrice,
fire cu plumb, linii cu plumb, calculatoare de buzunar,
polarimetre, playere media portabile, aparat de
măsurare cu precizie, balanțe de precizie, conectori
pentru indicatoarele de presiune pentru supape,
manometre, aparate de măsurare a presiunii,
indicatoare de presiune, circuite imprimate, plăci
de circuite imprimate, imprimante pentru utilizare
împreună cu calculatoarele, prisme (optică), sonde
pentru scopuri științifice, procesoare (unităti centrale
de procesare) / unităti centrale de procesare, ecrane
de proiecție, aparate de proiecție, dispozitive de
protecție împotriva accidentelor pentru uz personal,
dispozitive de protecție împotriva razelor x, nu cele
pentru scopuri medicale, costume de protecție pentru
aviatori, căști de protecție, măști de protecție, căști
de protecție pentru sporturi, raportoare (instrumente
de măsurare), dispozitive de perforare a cartelelor
pentru birou, butoane pentru sonerii, pirometre,
indicatoare de cantitate, aparate radar, pagere
radio, aparate radiologice pentru scopuri industriale,
ecrane de radiologie pentru scopuri industriale,
radiouri, aparate de emisie pentru radiotelegrafie,
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aparate de emisie pentru radiotelefonie, dispozitive
de siguranță pentru traficul feroviar, aparate
pentru măsurarea distanțelor / telemetre, cititoare
(echipament de procesare a datelor), pick-upuri,
articole de îmbrăcăminte reflectorizante, pentru
prevenirea accidentelor, refractometre, refractoare,
aparate de reglare, electrice, relee, electrice, instalații
electrice pentru controlul de la distanță al operațiunilor
industriale, dispozitive pentru control de la distanță,
rezistențe, electrice, măști de protecție respiratorie
pentru purificarea aerului, măști de respirație, altele
decât cele pentru respirația artificială, manechine de
resuscitare (materiale didactice), retorte, suporturi
pentru retorte, contoare de rotație, reostate, căști
(toci) pentru echitație, indicatoare rutiere, luminoase
sau mecanice, baghete indicatoare pentru aflarea
surselor de apă, rigle (instrumente de măsurare),
linii (instrumente de măsurare), zaharometre, plase
de siguranță / plase de salvare, prelate de protecție,
centuri de siguranță, altele decât cele pentru scaune
de vehicule și echipamente, salinometre, aparate de
navigație prin satelit, sateliți pentru scopuri științifice,
cântare, scanere (echipamente de procesare a
datelor), diafragme (fotografie), diafragme pentru
fotogravură, calibre pentru șuruburile cu filet, semi-
conductoare, sextanți, manșoane pentru cablurile
electrice, încălțăminte de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, declanșatoare
(fotografie), obturatoare (fotografie), lunete de
vizare pentru armele de foc / lunete telescopice
pentru armele de foc, sonerii de semnalizare,
lămpi de semnalizare, panouri de semnalizare,
luminoase sau mecanice, fluiere de semnalizare,

1024



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

geamanduri de semnalizare, semnale, luminoase
sau mecanice, indicatoare mecanice, indicatoare,
luminoase, simulatoare pentru conducerea și
controlul vehiculelor, sirene, calibre culisante,
proiectoare de diapozitive / aparate cu proiecție
prin transparență, rigle de calcul, aparate pentru
măsurarea unghiurilor de înclinare / clinometre /
indicatori de pantă / inclinometre, detectoare de fum,
baterii solare, căști pentru sudori, valve solenoid
(comutatoare electromagnetice), sonare, suporturi
de înregistrare audio, benzi de înregistrare audio,
aparate de transmitere a sunetelor, aparate de
înregistrare a sunetelor, aparate de reproducere a
sunetelor, instrumente de localizare a sunetului, linii
de sondaj, aparate și mașini de sondaj, sonde cu
greutate de plumb, paravane anti-scantei, portavoce,
lanțuri pentru ochelari, șnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari, tocuri
pentru ochelari, ochelari (optică), spectografe,
spectroscoape, aparate de verificare a vitezei pentru
vehicule, indicatoare de viteză, aparate de măsurare
a vitezei (fotografie), regulatoare de viteză pentru
pick-upuri, sferometre, nivele cu bulă de aer, role
(fotografie), fluiere pentru sporturi, sisteme de
aspersoare pentru protecția împotriva incendiilor,
regulatoare pentru iluminarea scenei, stative pentru
aparatele foto, cabluri demaroare pentru motoare,
aparate pentru direcție, automate, pentru vehicule,
transformatoare amplificatoare, casetofoane portabile,
stereoscoape, aparate stereoscopice, distilatoare
pentru experimentele de laborator, sulfitometre,
ochelari de soare, instrumente topografice, lanțuri
topografice, aparate și instrumente topografice,
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nivele topografice, tablouri de distribuție, cutii de
distribuție (electricitate), întrerupătoare, electrice,
tahometre, magnetofoane, taximetre, materiale
didactice, protecții pentru dinți, fire de telegraf,
telegrafe (aparate), receptoare de telefon, aparate
de telefon, transmițătoare pentru telefon, fire de
telefon, teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, televizoare, indicatoare de temperatură,
terminale (electricitate), eprubete, instrumente și
mașini pentru testarea materialelor, aparate de
testare, nu cele pentru scopuri medicale, dispozitive
pentru combaterea furturilor, electrice, teodolite,
supape termionice / tuburi termionice, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, termostate, termostate
pentru vehicule, lupe textile, distribuitoare automate
de bilete, comutator temporizat, automat, aparate
de înregistrare a timpului, ceasuri (dispozitive de
înregistrare a timpului), brațe de pick-up, totalizatoare,
semafoare de circulație (dispozitive de semnalizare),
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmițătoare de semnale electronice,
transmițătoare (telecomunicații), seturi de transmisie
(telecomunicații), plăci transparente (fotografie) /
diapozitive (fotografie), transpondere, triode, trepiede
pentru aparatele de fotografiat, urinometre, unităti
flash usb, manometru de vid, tuburi de vid (radio),
variometre, radiouri pentru vehicule, triunghiuri de
avertizare a avarierii vehiculului, verniere, aparate
de înregistrare video, casete video, casete cu jocuri
video, ecrane video, telefoane video, casete video,
vizoare, fotografice, viscozimetre, viziere pentru căști,
regulatoare de tensiune pentru vehicule, dispozitive
de protecție împotriva supratensiunii, voltmetre,
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mașini de vot, plăcuțe pentru circuite integrate, stații
radio portabile (walkie-talkie), tăvi pentru developare
(fotografie), indicatoare de nivel al apei, undametre,
poduri-bascule, cântare, instrumente și aparate de
cântărire, greutăți, alarme cu fluier, conuri de vânt
pentru indicarea direcției vântului, conectori de doză
(electricitate), fire, electrice, măști de protecție pentru
muncitori, suporturi de odihnă pentru încheieturile
mâinilor pentru utilizare la calculator, tuburi cu raze
x, nu cele pentru scopuri medicale, aparate cu raze
x, nu cele pentru scopuri medicale, filme radiologice
(cu raze x), expuse, fotografii cu raze x, altele decât
cele pentru scopuri medicale, aparate și echipamente
de producere a razelor x, altele decât cele pentru uz
medical.
16 - Hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau menaj,
materiale pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor), materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse
în alte clase), caractere tipografice, clişee, foi
absorbante din hârtie sau plastic pentru ambalarea
produselor alimentare, ștampile cu adresă, plăci
cu adresă pentru mașinile de adresare, mașini de
adresare, dozatoare de bandă adezivă (rechizite
de birou), benzi adezive pentru papetărie sau de
uz casnic, benzi de lipit pentru papetărie sau de uz
casnic, adezivi (lipiciuri) pentru papetărie sau de
uz casnic, panouri publicitare din hârtie sau carton,
albume, almanahuri, invitații (papetărie), acuarele /
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culori acrilice (picturi), machete arhitecturale, table
aritmetice / tabla înmulțirii, palete pentru amestecarea
acuarelelor pentru artiști, atlase, pungi (plicuri,
săculeți) din hârtie sau plastic, pentru ambalat,
pungi pentru gătitul la microunde, bile pentru pixuri
cu bilă, bavete din hârtie, șine de legare (legătul
cărților), mostre biologice utilizate în microscopie
(materiale didactice), table de scris, sugative, schițe /
planuri, materiale de legătorie, aparate și mașini de
legătorie (echipamente de birou), suporturi pentru
cărți, cărți broșate, semne de cărți, cărți, ambalaje
pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori pentru
sticle din carton sau hârtie, cutii din hârtie sau carton,
suporturi cu sertare pentru papetărie (rechizite
de birou), calendare, pânze pentru pictură, hârtie
carbon, carton, tuburi din carton, carduri/cartele,
carcase pentru ștampile (sigilii), cataloage, cretă
pentru litografie, suporturi de cretă, creioane de
cărbune, indicatoare pentru hărți, neelectronice,
cromolitografii (în mai multe culori) / cromo, benzi
pentru trabucuri, planșete cu clamă (pentru hârtii),
clipsuri de birou / capse de birou, pânză pentru
legatul cărților / pânză de legătorie, suporturi de
pahare din hârtie, benzi desenate, compasuri pentru
desen, claviatură de culegere (tipărire), culegare,
pungi conice din hârtie, hârtie de calc (papetărie),
cordoane pentru legătorie / cordoane de legătorie,
paste corectoare (rechizite de birou), cerneală
corectoare (heliografie), benzi corectoare (rechizite
de birou), coperți (papetărie) / învelitori (papetărie),
recipiente din hârtie pentru creme, imprimante pentru
carduri de credit, neelectrice, protecții de birou,
diagrame, dosare pentru documente (papetărie),
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laminatoare de documente pentru birou, suporturi
pentru documente (papetărie), protecții din hârtie
pentru sertare, parfumate sau nu, blocuri de desen,
ace pentru panou de plută / piuneze, planșete
pentru desen, materiale pentru desen, instrumente
pentru desen, seturi pentru desen, penițe pentru
desen, rigle pentru desen, duplicatoare, benzi
elastice pentru birou, hârtie pentru electrocardiograf,
galvanotipie, șabloane de broderie (modele), plăci
de gravură, gravuri, dispozitive pentru sigilarea
plicurilor, pentru birou, plicuri (papetărie), produse
de radiere, șabloane pentru ștergere, ace pentru
gravură, gravuri obținute prin acvaforte, pânze de
legătorie, prosoape din hârtie pentru față, figurine
din papier mâche (pastă de hârtie)/statuete din din
papier mâche (pastă de hârtie), dosare (rechizite
de birou), hârtie de filtru, materiale filtrante din
hârtie, degetare (rechizite de birou), stegulețe din
hârtie, învelitori pentru ghivecele de flori din hârtie /
învelitori din hârtie pentru ghivecele de flori, fluturași
publicitari, mape pentru hârtii / dosare din plastic
pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri cu cerneală,
mașini de francat pentru utilizare la birou / aparate
mecanice de timbrat pentru utilizare la birou, florare,
regale cu litere (tipărire), saci de gunoi din hârtie
sau plastic, hărți geografice, lipici pentru papetărie
sau de uz casnic / paste pentru papetărie sau de
uz casnic, gluten (lipici) pentru papetărie sau de uz
casnic, piepteni pentru granulare, tipărituri grafice,
reproduceri grafice, reprezentări grafice, felicitări
(tipărite), bandă de hârtie gumată (papetărie),
țesături gumate pentru papetărie, gume (adezivi)
pentru papetărie sau de uz casnic, dispozitive de
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etichetare manuale, suporturi de antebraț pentru
pictori, șervețele din hârtie, specimene de manuscris
pentru copiere, cutii de pălării din carton, hectografe,
secțiuni histologice pentru scopuri didactice, suporturi
pentru ștampile (sigilii), suporturi pentru carnetele
de cecuri, trafaleți, folii din hârtie sau plastic cu
control al umidității, pentru ambalarea produselor
alimentare, fișe de cartotecă (papetărie), cartotecă,
tușuri de desen, cerneală, batoane de cerneală,
batoane de cerneală (rezervoare de cerneală),
tușiere, panglici de cerneală, folii de aplicare a cernelii
pentru duplicatoare, folii de aplicare a cernelii pentru
aparatele de copiat documente, suporturi de călimară,
călimări, clei de pește pentru papetărie sau de uz
casnic, etichete din hârtie sau carton (nu din material
textil), registre (cărți), tăvi pentru scrisori, lucrări de
artă litografică, pietre litografice, litografii, bibliorafturi
pentru manipularea foilor detașabile, reviste (publicații
periodice), copii multiplicate (papetărie), manuale
(ghiduri) / ghiduri (manuale), cretă de marcare, stilouri
de marcare (papetărie), suporturi pentru paharele
de bere, mașini și aparate mimeografe, plastilină,
ceară pentru mulaj, nu cea pentru uz stomatologic,
materiale de modelaj, pastă de modelaj, umezitoare
(rechizite de birou), umezitoare pentru suprafețele
gumate (rechizite de birou), clipsuri pentru bani,
mulaje pentru plastilină (materiale pentru artiști),
aparate pentru montarea fotografiilor, felicitări
muzicale, buletine informative, ziare, penițe, penițe
din aur, agende, aparate de numerotare, numere
(caractere), perforatoare de birou, rechizite de birou,
cu excepția mobilei, oleografe, materiale de ambalat
fabricate din amidon, carnete de notițe (papetărie),
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cutii de acuarele (articole utilizate în școală), tăvi
de pictură, pensule pentru pictură, pensule pentru
pictori, șevalete pentru pictori, tablouri (picturi),
cu sau fără ramă, palete pentru pictori, broșuri,
pantografe (instrumente de desen), hârtie, hârtie
pentru dispozitivele de înregistrat, foi de hârtie
(papetărie), cleme pentru hârtie, hârtie luminiscentă,
aparate de biguit hârtia (rechizite de birou), benzi și
carduri din hârtie pentru înregistrarea programelor
de calculator, hârtie pentru radiografii, panglici din
hârtie, mărunțitoare de hârtie pentru utilizare la birou,
cuțite pentru hârtie (rechizite de birou), filtre din hârtie
pentru cafea, funde de hârtie, agrafe pentru hârtie,
hârtii xuan pentru pictură și caligrafie, prespapieruri,
papier mâche (pastă de hârtie), hârtie pergament,
suporturi pentru pașapoarte, culori pastel (creioane),
clipsuri pentru stilouri, penare / cutii pentru stilouri,
materiale pentru ștergerea stiloului, mașini de ascuțit
creioane, electrice sau neelectrice, mine de creion,
suporturi pentru creioane, creioane mecanice,
ascuțitori de creioane, electrice sau neelectrice,
creioane, suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite
de birou), cartele perforate pentru mașini de tricotat
tip jacquard, publicații periodice, gravuri fotografice,
suporturi de fotografii, fotografii (tipărite), ilustrații,
placarde din hârtie sau carton, suporturi pentru
farfurie din hârtie, folie din plastic pentru împachetat,
ambalaj din plastic cu bule pentru împachetat sau
ambalat, rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, materiale plastice pentru modelaj, portrete,
timbre poștale, cărți poștale, postere, orare tipărite,
materiale tipărite, publicații tipărite, cilindru pătură
pentru imprimantă, nu din material textil, reglete
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pentru tipografi, forme de tipar, caractere tipografice,
seturi de imprimare, portabile (rechizite de birou),
tipărituri (gravuri), prospecte, perforatoare (rechizite
de birou), role pentru mașinile de scris, radiere din
cauciuc, articole pentru școală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ștampile de sigilare, ceară
de sigilare, mașini de sigilare pentru birou, compuși
de sigilare pentru papetărie, sigilii cu pecete, sigilii
(ștampile), benzi autoadezive pentru papetărie sau de
uz casnic, șabloane pentru croitorie, foi din celuloză
reciclată pentru împachetat, etichete de securitate
(sigilii din hârtie), plăci cu denumiri de firme din hârtie
sau carton, folie de argint, condeie de ardezie, cărți
de cântece, bobine pentru panglicile de cerneală, linii
pentru desen, echere pentru desen, tușiere pentru
ștampile, suporturi pentru ștampile, ștampile (sigilii),
suporturi pentru stilouri și creioane, prese de capsare
(rechizite de birou), pastă de amidon (adezivi) pentru
papetărie sau de uz casnic, papetărie, steatită
(creta croitorului), litere din oțel, stilouri din oțel, cutii
de matrițe, plăci de matrițe, șabloane (papetărie),
matrițe, abțibilduri (papetărie), rigle t (teuri) pentru
desen, garnituri de masă din hârtie, șervețele de
masă din hârtie, fețe de masă din hârtie, protecții
pentru masă din hârtie, agățători pentru fișele de
cartotecă, creta croitorului, materiale didactice (cu
excepția aparatelor), globuri pământești, bilete,
șervețele de hârtie pentru demachiere, hârtie de
toaletă / hârtie igienică, prosoape din hârtie, șabloane
de copiere, hârtie de calc, pânză de calc, ace de
punctare pentru desen, cartonașe, altele decât pentru
jocuri, hârtii de transfer (decalcomanii) / decalcomanii,
hârtii transparente (papetărie), tăvi pentru sortarea

1032



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

și numărarea banilor, caractere (numere și litere) /
litere (caractere), panglici pentru mașina de scris,
taste pentru mașina de scris, mașini de scris, electrice
sau neelectrice, aparate de viniete, folii din vâscoză
pentru împachetat, hârtie cerată, panou din fibre
de celuloză (papetărie), hârtie din fibre de celuloză,
hârtie de împachetat / hârtie de ambalat, suporturi
pentru fixarea instrumentelor de scris, tăblițe de scris,
cărți de scris sau de colorat, cretă de scris, materiale
de scris, hârtie de scris, truse cu instrumente de scris
(papetărie), truse cu instrumente de scris (seturi),
pensule de scris, instrumente de scris, radiere pentru
tabla de scris.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziție, servicii
de agenție de publicitate, închirierea spațiului
publicitar, închirierea timpului publicitar în mediile
de comunicare, producția de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afișe publicitare, ținerea evidenței
contabile / contabilitate, asistență în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul afacerilor,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor, consultanță în managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficiența afacerilor,
evaluări ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări privind
afacerile, servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanță profesională în afaceri, oferirea
de informații în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor hoteliere, managementul afacerilor
cu privire la artiști, managementul afacerilor cu
privire la sportivi, servicii de agenție de informații
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comerciale, asistență privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor și serviciilor, administrare
comercială privind licențierea bunurilor și serviciilor
aparținând terților, compilarea de informații în baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
managementul computerizat al fișierelor, căutare de
date în fișierele calculatorului pentru terți, demonstrații
cu produse, publicitate directă prin poștă, răspândirea
materialelor publicitare, distribuirea de eșantioane,
întocmirea extraselor de cont, prognoze economice,
servicii de agenție de ocupare a forței de muncă,
servicii de agenție de import-export, facturare, studii
de marketing, cercetare de marketing, marketing,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, servicii de revizuire a articolelor din ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terți, închiriere
de echipamente și mașini de birou, publicitate online
pe o rețea de calculatoare, servicii de comerț online
cu amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă,
servicii de comerț online cu amănuntul pentru
tonurile de apel descărcabile, servicii de comerț
online cu amănuntul online pentru filmele și muzica
descărcabilă și preînregistrată, sondaje de opinie,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri comerciale sau
publicitare, organizarea de spectacole de modă
in scopuri promoționale, servicii de externalizare
(asistență de afaceri), întocmirea ștatelor de
plată, consultanță în domeniul managementului
personalului, recrutarea de personal, servicii de
fotocopiere, închirierea mașinilor de fotocopiere,
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prezentarea produselor în mediile de comunicare,
în scopuri de comercializare cu amănuntul, servicii
de comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), testare psihologică în vederea
selectării de personal, relații publice, publicarea de
texte publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, servicii de comerț cu amănuntul
pentru preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale, servicii de comerț cu amănuntul
pentru lucrările de artă furnizate de galeriile de
arta, promovarea vânzărilor pentru terți, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări, stabilirea
abonamentelor la serviciile de telecomunicații,
sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, servicii de telemarketing, preluarea
apelurilor telefonice pentru abonații indisponibili,
publicitate prin televiziune, transcriere, dactilografiere,
actualizarea materialelor de publicitate, închirierea
automatelor pentru vânzare, optimizarea traficului
site-urilor web, procesarea cuvintelor, scrierea de
texte publicitare.
38 - Telecomunicaţii, închirierea timpului de acces
la rețelele globale de calculatoare, furnizarea
accesului la bazele de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, comunicații prin telegrame,
comunicații prin telefon, comunicații prin telefoanele
celulare, închirierea mașinilor de fotocopiere,
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prezentarea produselor în mediile de comunicare,
în scopuri de comercializare cu amănuntul, servicii
de comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), testare psihologică în vederea
selectării de personal, relații publice, publicarea de
texte publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, servicii de comerț cu amănuntul
pentru preparatele sanitare și veterinare și pentru
proviziile medicale servicii de comerț cu amănuntul
pentru lucrările de artă furnizate de galeriile de
arta, promovarea vânzărilor pentru terți, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări, stabilirea
abonamentelor la serviciile de telecomunicații,
sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, comunicații prin terminalele de
calculator, comunicații prin rețelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a mesajelor
și imaginilor, servicii de baze de date electronice
publice (servicii de telecomunicații), transmiterea
de faxuri, închirierea aparatelor fax, furnizarea de
informații in domeniul telecomunicațiilor, furnizarea
de camere de chat pe internet, trimiterea de mesaje,
închirierea aparatelor de trimitere a mesajelor,
închirierea de modemuri, servicii de agenție de
presă, servicii de pager (radio, telefon sau alte
mijloace electronice de comunicare), difuzarea
prin intermediul radioului, transmiterea prin satelit,
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închirierea echipamentului de telecomunicații,
furnizarea canalelor de telecomunicații pentru
serviciile de teleshopping, asigurarea conexiunilor
de telecomunicații la o rețea globală de computere,
servicii de rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
servicii de teleconferință, servicii telegrafice, servicii
de telefonie, închirierea telefoanelor, difuzarea prin
intermediul televizorului, servicii de telex, transmiterea
telegramelor, transmiterea e-mailurilor, transmiterea
felicitărilor online, transmiterea fișierelor digitale,
furnizarea accesului utilizatorilor la rețelele globale de
calculatoare, servicii de poștă vocală, transmisia fără
fir (wireless).
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, academii (educație), servicii
de parcuri de amuzament, furnizarea serviciilor de
amuzament de tip arcade, dresarea animalelor,
închirierea echipamentelor audio, organizarea
concursurilor de frumusețe, rezervarea locurilor
pentru spectacole, servicii de caligrafie, furnizarea de
facilități pentru cazinouri (jocuri de noroc), spectacole
cinematografice / spectacole de cinema, închirierea
de aparate cinematografice și accesorii, servicii
de club (divertisment sau educație), antrenare
(instruire), organizarea și susținerea colocviilor,
organizarea și susținerea de concerte, organizarea
și susținerea conferințelor, organizarea și susținerea
congreselor, cursuri de corespondență, servicii de
disc jockey, servicii de discotecă, dublări, furnizarea
de informații în domeniul educație, examinări
referitoare la educație, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii de
divertisment, furnizarea de informații în domeniul
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divertismentului, producții de film, altele decât
filmele publicitare, efectuarea antrenamentelor
de fitness, servicii de jocuri de noroc, servicii de
jocuri furnizate online de la o rețea computerizată,
închirierea echipamentului pentru jocuri, furnizarea
de articole pentru golf, predarea gimnasticii,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate și fitness), servicii de tabere de vacanță
(divertisment), furnizarea de servicii de karaoke,
servicii de interpretariat lingvistic, servicii de punere
în pagină, altele decât pentru scop publicitar, servicii
de împrumut ale bibliotecii, închirierea de aparate de
iluminat pentru scenele de teatru sau studiourile de
televiziune, microfilmare, servicii de bibliotecă mobilă,
servicii de model pentru artiști, închirierea de filme,
studiouri de film, furnizarea de facilități pentru muzee
(prezentări, expoziții), servicii de compoziție muzicală,
producția de muzică, servicii de reporteri de știri,
cluburi de noapte, școli de grădiniță, publicarea online
a cărților și jurnalelor electronice, furnizarea online
de publicații electronice, nedescărcabile, servicii de
orchestră, organizarea de competiții (educație sau
divertisment), organizarea de expoziții în scopuri
culturale sau educaționale, organizarea de competiții
sportive, organizarea de loterii, organizarea de baluri,
organizarea de spectacole (servicii de impresar),
organizarea de spectacole de modă în scopuri de
divertisment, planificarea de petreceri (divertisment),
servicii de instructor personal (antrenament de
fitness), raportare fotografică, fotografie, educație
fizică, instruire practică (demonstrații), prezentarea
spectacolelor de circ, prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestațiilor live, publicarea de
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texte, altele decât textele de publicitate, publicarea,
închirierea aparatelor de radio și televizoarelor,
producția de programe radio și de televiziune, servicii
de studiouri de înregistrare, furnizarea facilităților
de recreere, furnizarea de informații cu privire
la activitățile recreaționale, educație religioasă,
servicii de scriere de scenarii, organizarea și
susținerea de seminarii, închirierea de decoruri pentru
spectacole, producția de spectacole, interpretarea
în limbajului semnelor, închirierea de echipament
pentru scufundări libere, închirierea de înregistrări
sonore, servicii de tabere sportive, furnizarea de
facilități sportive, închirierea de echipament sportiv,
cu excepția vehiculelor, închirierea de terenuri de
sport, închirierea de facilități pentru stadioane,
închirierea de decoruri pentru scenă, subtitrare,
organizarea și susținerea de simpozioane, predare /
servicii educaționale / servicii de instruire, închirierea
terenurilor de tenis, producții de teatru, servicii de
agenție de bilete (divertisment), cronometrarea
evenimentelor sportive, închirierea de jucării,
traducere, închirierea aparatelor de înregistrare video,
închirierea camerelor video / închirierea camerelor de
filmat, editarea casetelor video, închirierea casetelor
video, înregistrarea pe casete video, ghidare
vocațională (consiliere educațională sau de instruire),
recalificare vocațională, organizarea și susținerea de
ateliere (instruire), scrierea de texte, altele decât cele
publicitare, servicii de grădină zoologică.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii
de cercetare şi de creaţie referitoare la acestea,
servicii de analiză şi cercetare industrială, crearea
şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de
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calculator., analiză pentru exploatarea câmpurilor
petroliere, servicii de arhitectură, consultantă
în arhitectură, autentificarea lucrărilor de artă,
cercetare bacteriologică, cercetare biologică, calibrare
(măsurare), analiză chimică, cercetare chimică,
servicii de chimie, însămânțarea norilor, închirierea de
calculatoare, programare computerizată, proiectare
de software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanță software pentru calculatoare, servicii
de protecție împotriva virușilor de calculator,
proiectarea construcțiilor, consultanță în proiectarea
și dezvoltarea componentelor hardware pentru
calculator, consultanță în domeniul economisirii
energiei, conversia datelor sau documentelor din
format fizic în format electronic, conversia datelor
și a programelor pentru calculator, alta decât
conversia în format fizic, cercetare în domeniul
cosmeticii, crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți, proiectarea de decorațiuni interioare,
digitalizarea documentelor (scanare), proiectarea
de rochii, duplicarea programelor de calculator,
inginerie, sondaje geologice, prospecțiuni geologice,
cercetare geologică, design de arte grafice, analiza
scrisului de mână (grafologie), găzduirea site-urilor
(site-uri web), proiectare industrială, instalarea de
software pentru calculatoare, expertize topografice,
mentenanța software-ului pentru calculatoare,
cercetare mecanică, informații meteorologice,
monitorizarea sistemelor de calcul (calculatoarelor)
prin acces de la distanță, prospectarea petrolului,
sondaje referitoare la câmpurile petroliere, testarea
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sondelor petroliere, cercetare în domeniul fizicii,
controlul calității, evaluarea calității lemnului pe
picior, evaluarea calității lânii, recuperarea datelor
de pe calculator, cercetarea și dezvoltarea de
produse noi pentru terți, cercetare în domeniul
protecției mediului, furnizarea de informații științifice,
consiliere și consultanță cu privire la reducerea
emisiilor de carbon servicii de laboratoare științifice,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
stilizare (proiectare industrială), topografie, cercetare
tehnologică, efectuarea de studii cu privire la
proiectele tehnice, consultanță tehnologică,
consultanță în tehnologia telecomunicațiilor, testarea
materialelor, testarea materialelor textile, explorare
subacvatică, actualizarea software-ului pentru
calculatoare, planificare urbană, efectuarea inspecției
tehnice auto pentru vehicule, analiza apei, închirierea
serverelor web.

M 2012 03436 121125 3 - Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat, preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi şlefuire, săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, produse pentru îngrijirea
dinţilor., preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii,
preparate pentru îngrijirea unghiilor, unghii false,
lacuri și geluri de unghii, abțibilduri pentru decorarea
unghiilor, ojă de unghii, ceară pentru epilat.
8 - Scule şi instrumente de mână acţionate manual,
cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe, aparate de ras.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou., servicii
de informare și de consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea bunurilor, agenții de
import-export, servicii de comerț en-gros si en-
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M 2012 04580 122120 7 - Maşini şi maşini-unelte, motoare (cu excepţia
motoarelor pentru vehiculele terestre), cuplaje şi
organe de transmisie (cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre), instrumente agricole altele decât
cele acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
9 - Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
control (verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice, aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea
sau comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului
sau imaginilor, suporţi de înregistrare magnetici,
discuri acustice, compact discuri, DVD-uri şi alţi
suporţi de înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată, case înregistratoare, maşini

detail, permițând clienților să vadă și să cumpere
comod din magazine, din cataloage cu livrare prin
corespondență sau media electronică, și anume de
pe site-uri web, organizare de târguri cu caracter
publicitar si comercial, organizarea de expoziții în
scop comercial sau publicitar.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea marfurilor,
organizarea de călătorii.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi 
sportive  şi culturale.
44 - Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni
sau animale, servicii de agricultură, horticultură şi
de silvicultură, consultanță cu privire la frumusețe,
masaj.
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de calculat, echipamente pentru tratarea informaţiei
şi calculatoare, software pentru calculatoare,
extinctoare, densitometre, publicații electronice,
descărcabile, suporturi magnetice de date, magneți
decorativi.
11 - Aparate de încălzit, de producere a vaporilor, de
coacere, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
14 - Metale preţioase şi aliajele lor şi produse din
aceste materiale, sau placate cu acestea necuprinse
în alte clase, giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase,
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
16 - Hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau menaj,
materiale pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor), materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase), caractere tipografice, clişee, filtre din hârtie
pentru cafea, produse de imprimerie, cărți, semne de
cărți, reviste (publicații periodice), broșuri, albume,
foi volante, postere, cataloage, calendare, carnete
de notițe (papetărie), tipărituri (gravuri), papetărie,
invitații (papetărie), felicitări (tipărite), suporturi pentru
cărți, plicuri (papetărie), fluturași publicitari, creioane,
șervețele de masă din hârtie, fețe de masă din hârtie,
pancarte din carton sau hârtie.
18 - Piele şi imitaţii din piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase, piei de animale,
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geamantane şi valize, umbrele, umbrele de soare,
bastoane, bice şi articole de şelarie.
21 - Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii (cu excepţia
pensulelor), material pentru perii, material
pentru curăţare, bureţi metalici, sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei pentru construcţie),
sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase,
filtre de cafea, neelectrice, râșnițe de cafea, acționate
manual, servicii de cafea (veselă), filtre de cafea, nu
din hârtie, ca parte componentă a cafetierelor non-
electrice, ceainice, strecurători de ceai, cutii pentru
ceai, infuzoare de ceai.
25 - Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, pulovere/hanorace,
uniforme, veste, șepci (articole pentru acoperirea
capului), pălării, pălării din hârtie (îmbrăcăminte),
eșarfe, șaluri.
28 - Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi de sport
necuprinse în alte clase, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, confeti, baloane pentru
petreceri, zăpadă artificială pentru pomul de Crăciun,
globuri de zăpadă, baloane de săpun (jucării), mingi
pentru jocuri, clopoței pentru pomul de Crăciun,
puzzle.
30 - Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea, orez,
tapioca, sago, făină şi preparate făcute din cereale,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă, zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă, Înlocuitori de cafea, băuturi din
cafea cu lapte, arome de cafea, băuturi pe bază
de cafea, esențe pentru produsele alimentare, cu
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excepția esențelor eterice și a uleiurilor esențiale,
băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe bază de cacao,
ciocolată, mirodenii, condimente.
32 - Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor.
33 - Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 - Tutun, articole pentru fumători, chibrite, brichete
pentru fumători, scrumiere.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
agenție de import-export, servicii de comerț en-gros și
en-detail, permițând clienților să vadă și să cumpere
comod din magazine, din cataloage cu livrare prin
corespondență sau media electronică, și anume de
pe site-uri web, organizare, coordonare și planificare
târguri și expoziții cu caracter publicitar și comercial.
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii,
întreținere, mentenanță și reparații de aparate pentru
procesarea băuturilor, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de mașini și aparate pentru
prepararea alimentelor sau băuturilor.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea marfurilor,
organizarea de călătorii, servicii de transport,
depozitare, ambalare, împachetare, distribuire și
livrare de produse.
40 - Tratament de materiale, conservarea băuturilor
și alimentelor.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea și susținerea
concertelor, organizarea de spectacole (servicii de
impresar), prezentarea de prestații live, organizarea
și susținerea conferințelor, seminarilor și colocviilor,
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music-hall-uri, servicii de divertisment, prezentări
cinematografice, organizarea de expoziții pentru
scopuri culturale sau educaționale.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, servicii de cafenele, servicii de bufet
pentru gustări (snack-bar), punere la dispoziție de
locuri de întâlnire sau de odihnă (cazare temporară),
servicii de restaurant.

M 2012 04680 127283 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou., servicii de
agenție de informații comerciale, asistență privind
managementul comercial sau industrial, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, consultanță profesională în afaceri,
demonstrații cu produse, publicitate directă prin poștă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eșantioane, prognoze economice, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
asistență privind managementul comercial sau
industrial, servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, managementul computerizat al fișierelor,
cercetare de marketing, studii de marketing,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, publicitate online pe o rețea de calculatoare,
organizarea de târguri comerciale, publicitate,
publicitate radio, cercetări privind afacerile.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea de seminarii, organizarea
și susținerea de ateliere (instruire), procesarea
filmelor cinematografice, organizarea de competiții
(educație sau divertisment), organizarea și susținerea
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conferințelor, cursuri de corespondență, editarea
casetelor video, organizarea de expoziții în scopuri
culturale sau educaționale, închirierea de aparate
cinematografice, fotografie, producția de programe
radio și de televiziun, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, închirierea de înregistrări
sonore, ghidare vocațională (consiliere educațională
sau de instruire), organizarea și susținerea de ateliere
(instruire).
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii
de cercetare şi de creaţie referitoare la acestea,
servicii de analiză şi cercetare industrială, crearea
si dezvoltarea calculatoarelor si a programelor
de calculator, cu exceptia serviciilor tehnice de
intretinere si anume servicii de diagnoza a aparatelor
biomedicale, clinice si imagistice, pentru a determina
reparatiile si inlocuirile de piese necesare, servicii de
calibrare pentru echipamente biomedicale, clinice si
imagistice.
45 - Servicii juridice, cu exceptia celor din domeniul
proprietatii industriale, servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii personale
şi sociale oferite de către terţi, destinate să satisfacă
nevoile indivizilor.

M 2012 05200 127282 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii de
agenție de informații comerciale, asistență privind
managementul comercial sau industrial, compilarea
de informații în baze de date computerizate,
sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, consultanță profesională în afaceri,
demonstrații cu produse, publicitate directă prin poștă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
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de eșantioane, prognoze economice, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
asistență privind managementul comercial sau
industrial, servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, managementul computerizat al fișierelor,
cercetare de marketing, studii de marketing,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, publicitate online pe o rețea de calculatoare,
organizarea de târguri comerciale, publicitate,
publicitate radio, cercetări privind afacerile.
38 - Telecomunicaţii, transmiterea cu ajutorul
calculatorului a mesajelor și imaginilor, comunicații
prin terminalele de calculator, servcii de baze
de date, transmiterea e-mailurilor, trimiterea de
mesaje, furnizarea canalelor de telecomunicații
pentru serviciile de teleshopping, asigurarea
conexiunilor de telecomunicații la o rețea globală de
computere, furnizarea canalelor de telecomunicații
pentru serviciile de teleshopping, transmisia fără fir
(wireless).
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale., organizarea și susținerea conferințelor,
organizarea și susținerea de seminarii, organizarea
și susținerea de ateliere (instruire), procesarea
filmelor cinematografice, organizarea de competiții
(educație sau divertisment), organizarea și susținerea
conferințelor, cursuri de corespondență, editarea
casetelor video, organizarea de expoziții în scopuri
culturale sau educaționale, închirierea de aparate
cinematografice, fotografie, producția de programe
radio și de televiziun, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, închirierea de înregistrări
sonore, ghidare vocațională (consiliere educațională
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sau de instruire), organizarea și susținerea de ateliere
(instruire).
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii
de cercetare şi de creaţie, referitoare la acestea,
servicii de analiză şi cercetare industrială, crearea
şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de
calculator, consultanță în proiectarea și dezvoltarea
componentelor hardware pentru, programare
computerizată, duplicarea programelor de calculator,
proiectare de software pentru calculatoare,
mentenanța software-ului pentru calculatoar,
proiectarea sistemelor informatice, consultanță în
proiectarea și dezvoltarea componentelor hardware
pentru, grearea și mentenanța site- urilor web
pentru terți, conversia datelor și a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în format
fizic, proiectarea sistemelor informatice, găzduirea
site-urilor (site-uri web), instalarea de software
pentru calculatoare, mentenanța software-ului pentru
calculatoare, închirierea serverelor web, proiectare de
software pentru calculatoare.

M 2012 05524 124699 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, procesarea
administrativă a ordinelor de achiziţie, agentie de
publicitate, inchirierea spatiului publicitar, inchirierea
timpului publicitar in mediile de comunicare,
productia de clipuri publicitare, licitare, postarea
de afise publicitare, asistenta in managementul
afacerilor, intrebari privind afacerile, auditul afacerilor,
consultanta in organizarea si managementul
afacerilor, consultanta in managementul afacerilor,
experți în eficiență, evaluări ale afacerilor, investigaţii
privind afacerile, consultanţă în organizarea
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afacerilor, cercetări privind afacerile, consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, informaţii în domeniul
afacerilor, managementul afacerilor hoteliere,
managementul afacerilor cu privire la artisti,
managementul afacerilor cu privire la sportivi,
agentie de informatii comerciale, asistenta privind
managementul comercial sau industrial, oferirea de
informatii comerciale si consiliere pentru consumatori
(magazin de consiliere consumatori), administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, compilarea de informatii in baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
managementul computerizat al fişierelor, analiza
costurilor, cautare de date in fisierele calculatorului
pentru terti, demonstratii cu produse, raspandirea
materialelor publicitare, distribuirea de esantioane,
intocmirea extraselor de cont, prognoze economice,
agentie de ocupare a fortei de munca, agentie de
import-export, facturare, servicii de asezare in pagina
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
cercetare de marketing, marketing, machetare pentru
promotiile publicitare sau de vanzari, servicii de
revizuirea articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor
la ziar pentru terti, inchiriere de echipamente si masini
de birou, servicii de comert online cu amanuntul
pentru muzica digitala descarcabila, servicii de
comert online cu amanuntul pentru tonurile de
apel descarcabile, servicii de comert online cu
amanuntul pentru filmele si muzica descarcabila
si preinregistrata, sondaje de opinie, organizarea
de expozitii in scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de targuri in scopuri comerciale sau
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publicitare, organizarea de spectacole de moda
in scopuri promotionale, servicii de externalizare
(asistenta de afaceri), iintocmirea statelor de
plata, consultanta in domeniul managementului
personalului, recrutarea de personal, servicii de
fotocopiere, inchirierea masinilor de fotocopiere,
prezentarea produselor in mediile de comunicare,
in scopuri de comercializare cu amanuntul, servicii
de comparare a preturilor, servicii de achizitie
pentru terti (achizitionarea de bunuri si servicii
pentru alte afaceri), testare psihologica in vederea
selectarii de personal, relatii publice, publicarea de
texte publicitare, inchirierea de material publicitar,
servicii administrative pentru relocarea afacerilor,
servicii de comert cu amanuntul in legatura cu
produse de brutarie, servicii de comert cu amanuntul
pentru preparatele sanitare si veterinare si pentru
proviziile medicale, servicii de comert cu amanuntul
pentru lucrarile de arta furnizate de galeriile de
arta, promovarea vanzarilor pentru terti, servicii
de secretariat, aranjarea vitrinelor, stenografiere,
cautarea de sponsorizari, stabilirea abonamentelor
la serviciile de telecomunicatii, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate, pregatirea
documentatiei fiscale, servicii de telemarketing,
preluarea apelurilor telefonice pentru abonatii
indisponibili, transcriere, dactilografiere, actualizarea
materialelor de publicitate, inchirierea automatelor
pentru vanzarea de produse, servicii de vanzare cu
ridicata pentru preparatele sanitare, veterinare si
farmaceutice si pentru proviziile medicale, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
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M 2012 05590 123275 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
management de afaceri comerciale, strângerea la

38 - Telecomunicaţii, închirierea timpului de acces
la retelele globale de calculatoare, furnizarea
accesului la bazele de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, comunicatii prin telegrame,
comunicatii prin telefon, comunicatii prin telefoanele
celulare, comunicatii prin terminalele de calculator,
comunicatii prin retelele de fibra optica, transmiterea
cu ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor,
servicii de baze de date electronice publice
(servicii de telecomunicatii), transmiterea de faxuri,
închirierea aparatelor fax, informații în domeniul
telecomunicaţiilor, furnizarea de camere de chat pe
internet, trimiterea de mesaje, închirierea aparatelor
de trimitere a mesajelor, închirierea de modemuri,
servicii de agentie de presa, servicii de pager (radio,
telefon sau alte mijloace electronice de comunicare),
difuzarea prin intermediul radioului, transmiterea prin
satelit, inchirierea echipamentului de telecomunicatii,
furnizarea canalelor de telecomunicatii pentru
serviciile de teleshopping, asigurarea conexiunilor
de telecomunicatii la o retea globala de computere,
servicii de rutare si jonctiune pentru telecomunicatii,
servicii de teleconferinta, servicii telegrafice, servicii
de telefonie, închirierea telefoanelor, difuzarea prin
intermediul televizorului, servicii de telex, transmiterea
telegramelor, transmiterea e-mailurilor, transmiterea
felicitărilor online, transmiterea fişierelor digitale,
furnizarea accesului utilizatorilor la retelele globale de
calculatoare, servicii de posta vocala, transmisia fara
fir (wireless).
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un loc, în beneficiul terților, în cadrul unui centru
comercial sau a unui mall, a unei varietăți de
magazine en detail, precum și restaurante, fast-
food-uri, săli de cinema, locuri de joacă și de îngrijire
pentru copii, servicii de divertisment, educație și sport,
saloane de frumusețe, servicii bancare, pentru a
permite clienților să vadă și să achiziționeze comod
bunurile și să utilizeze și să achiziționeze serviciile.
36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, închirieri de spații pentru birouri
(bunuri imobiliare).
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii.
39 - Transport, ambalarea şi depozitarea marfurilor,
organizarea de călătorii.
40 - Tratament de materiale.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, servicii oferite de centre de divertisment,
servicii oferite de parcuri de distracție, oferirea de
informații în materie de divertisment, divertisment
radiofonic, divertisment televizat, producția de
filme (cu excepția celor publicitare, publicare de
cărți, servicii de publicare de texte, altele decât
textele publicitare, organizarea și conducerea de
colocvii, organizarea și conducerea de conferințe,
organizarea și conducerea de congrese, organizarea
și conducerea de simpozioane, organizarea și
conducerea de workshop-uri (instruire), organizarea
și susținerea de seminarii, organizarea de competiții
sportive, exploatarea publicațiilor electronice on-
line nedescărcabile, organizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educative, proiecții de filme
cinematografice, organizarea de loterii, organizarea
de baluri, organizarea de petreceri, organizarea de
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concursuri de frumusețe, organizarea și susținerea
de concerte, planificarea de recepții (divertisment),
servicii de divertisment.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară.
45 - Servicii juridice, servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii personale
şi sociale oferite de către terţi, destinate să satisfacă
nevoile indivizilor.

M 2012 05618 123442 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.,
management de afaceri comerciale, strângerea la
un loc, în beneficiul terților, în cadrul unui centru
comercial sau a unui mall, a unei varietăți de
magazine en detail, precum și restaurante, fast-
food-uri, săli de cinema, locuri de joacă și de îngrijire
pentru copii, servicii de divertisment, educație și sport,
saloane de frumusețe, servicii bancare, pentru a
permite clienților să vadă și să achiziționeze comod
bunurile și să utilizeze și să achiziționeze serviciile.
36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, închirieri de spații pentru birouri
(bunuri imobiliare).
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale., servicii oferite de centre de divertisment,
servicii oferite de parcuri de distracție, oferirea de
informații în materie de divertisment, divertisment
radiofonic, divertisment televizat, producția de
filme (cu excepția celor publicitare), publicare de
cărți, servicii de publicare de texte, altele decât
textele publicitare, organizarea și conducerea de
colocvii, organizarea și conducerea de conferințe,
organizarea și conducerea de congrese, organizarea
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și conducerea de simpozioane, organizarea și
conducerea de workshop-uri (instruire), organizarea
și susținerea de seminarii, organizarea de competiții
sportive, exploatarea publicațiilor electronice on-
line nedescărcabile, organizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educative, proiecții de filme
cinematografice, organizarea de loterii, organizarea
de baluri, organizarea de petreceri, organizarea de
concursuri de frumusețe, organizarea și susținerea
de concerte, planificarea de recepții (divertisment),
servicii de divertisment.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară., restaurante cu autoservire, catering
(mâncare și băutură).

M 2012 05619 122576 35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
management de afaceri comerciale, strângerea la
un loc, în beneficiul terților, în cadrul unui centru
comercial sau a unui mail, a unei varietăți de
magazine en detail, precum și restaurante, fast-
food-uri, săli de cinema, locuri de joacă și de îngrijire
pentru copii, servicii de divertisment, educație și sport,
saloane de frumusețe, servicii bancare, pentru a
permite clienților să vadă și să achiziționeze comod
bunurile și să utilizeze și să achiziționeze serviciile.
36 - Asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare., închirieri de spații pentru birouri
(bunuri imobiliare).
37 - Construcţii, reparaţii, servicii de instalaţii,
supervizarea lucrărilor de construcții, demolări de
construcții.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, servicii oferite de centre de divertisment,

1055



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

servicii oferite de parcuri de distracție, oferirea de
informații în materie de divertisment, divertisment
radiofonic, divertisment televizat, producția de
filme (cu excepția celor publicitare), publicare de
cărți, servicii de publicare de texte, altele decât
textele publicitare, organizarea și conducerea de
colocvii, organizarea și conducerea de conferințe,
organizarea și conducerea de congrese, organizarea
și conducerea de simpozioane, organizarea și
conducerea de workshop-uri (instruire), organizarea
și conducerea de seminarii, organizarea de competitii
sportive, exploatarea publicațiilor electronice on-
line nedescărcabile, organizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educative, proiecții de filme
cinematografice, organizarea de loterii, organizarea
de baluri, organizarea de petreceri (divertisment),
organizarea de concursuri de frumusețe, organizarea
și susținerea de concerte, planificarea de recepții
(divertisment), servicii de divertisment.
43 - Servicii de alimentaţie publică, servicii de cazare
temporară, restaurante cu autoservire, catering
(mâncare și băutură).
45 - Servicii juridice, servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii personale
şi sociale oferite de către terţi, destinate să satisfacă
nevoile indivizilor.

M 2012 06808 149907 30 - Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea, orez,
tapioca, sago, făină şi preparate făcute din cereale,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă, zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă, biscuit, bomboane, caramele,
gustări pe bază de cereale, preparate alimentare
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pe bază de cereal, ciocolată, dropsuri (produs de
cofetărie), dulciuri, fulgi de ovăz, fulgi de porumb,
glucoză pentru uz alimentar, halva, jeleuri cu aroma
de fructe (produse de cofetărie), musli, napolitane
(produse de patiserie), paste, praline, produse de
cofetărie, produse de patiserie, produse din cacao,
turtă dulce.

M 2012 06859 124277 16 - Hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau menaj,
materiale pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor), materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în
alte clase), caractere tipografice, clişee, panouri
publicitare din hârtie sau carton, albume, almanahuri,
saci (pungi, plicuri) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, broșuri, cărți, calendare, reprezentări
grafice, reproduceri grafice, felicitări, manuale,
reviste (publicație periodică), felicitări muzicale, ziare,
publicații periodice, machete arhitecturale.
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii
de cercetare şi de creaţie referitoare la acestea,
servicii de analiză şi de cercetare industrială, crearea
şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de
calculator, consultații arhitecturale, arhitectură,
convertirea datelor sau documentelor din medii fizice
în medii electronice, crearea și mentenanța website-
urilor pentru alții, design de decor interior, proiectarea
ambalajelor, design de rochii, design de arte grafice,
găzduirea site-urilor web, design de software pentru
computer, modelare (proiectare industrială), studii de
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proiecte tehnice, expertize topografice, planificare
urbană.

M 2012 07078 123895 16 - Hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, papetărie, adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau menaj,
materiale pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor), materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase), caractere tipografice, clişee, adezivi (lipiciuri)
pentru papetărie sau de uz casnic, panouri publicitare
din hârtie sau carton, albume, almanahuri, lnvitații
(papetărie), acuarele, machete arhitecturale, palete
pentru amestecarea acuarelelor pentru artiști, atlase,
pungi (plicuri, săculeți) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, pungi pentru gătitul la microunde, bavete din
hârtie, ine de legare (legatul cărților), mostre biologice
utilizate în microscopie (materiale didactice), table de
scris, schițe/planuri, materiale de legătorie, aparate și
mașini de legătorie (echipamente de birou), suporturi
pentru cărți, cărți broșate, semne de cărți, cărți,
ambalaje pentru sticle din hârtie sau carton, învelitori
pentru sticle din carton sau hârtie, cutii din hârtie sau
carton, suporturi cu sertare pentru papetărie (rechizite
de birou), calendare, pânze pentru pictură, hârtie
carbon, carton, tuburi din carton, carcase pentru
ștampile (sigilii), cataloage, cretă pentru litografie,
suporturi de cretă, creioane de cărbune, indicatoare
pentru hărți, neelectronice, cromolitografii (cromo),
benzi pentru trabucuri, planșete cu clamă(pentru
hârtii), clipsuri de birou/capse de birou, pânză pentru
legatul cărților/pânză de legătorie, suporturi de pahare
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din hârtie, benzi desenate, compasuri pentru desen,
claviatură de culegere (tipărire), cuiegare, pungi
conice din hârtie, hârtie de calc (papetărie), cordoane
pentru legătorie/cordoane de legătorie, paste
cqrectoare(rechizite de birou), cerneală corectoare
(heliografie), benzi corectoare (rechizite de birou),
coperți (papetărie)/învelitori(papetărie), recipiente
din hârtie pentru creme, imprimante pentru carduri
de credit, neelectrice, protecții de birou, diagrame,
dosare pentru documente (papetărie), laminatoare de
documente pentru birou, suporturi pentru documente
(papetărie), protecții din hârtie pentru sertare,
parfumate sau nu, blocuri de desen, ace pentru
panou de plută/piuneze, planșete pentru desen,
materiale pentru desen, instrumente pentru desen,
seturi pentru desen, penițe pentru desen, rigle pentru
desen, duplicatoare, benzi elastice pentru birou,
hârtie pentru electrocardiograf, galvanotipie, șabloane
de broderie (modele), plăci de gravură, gravuri,
dispozitive pentru sigilarea plicurilor, pentru birou,
plicuri (papetărie), produse de radiere, șabloane
pentru ștergere, ace pentru gravură, gravuri obținute
prin acvaforte, pânze de legătorie, prosoape din
hârtie pentru față, figurine din papier mâche (pastă
de hârtie)/statuete din din papier mâchă (pastă,
dosare (rechizite de birou), hârtie de filtru, materiale
filtrante din hârtie, degetare (rechizite de birou),
stegulețe din hârtie, învelitori pentru ghivecele de
flori din hârtie/învelitori din hârtie pentru ghivecele
de flori, fluturași publicitari, mapepentru hârtii/dosare
din plastic pentru hârtii, formulare, tipărite, stilouri
cu cerneală, mașini de francat pentru utilizare la
birou/aparate mecanice de timbrat pentru utilizare
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la- birou, regale cu litere (tipărire), saci de gunoi
din hârtie sau plastic, hărți geografice, lipici pentru
papetărie sau de uz casnic/paste pentru papetărie
sau de uzeasnic, gluten (lipici) pentru papetărie sau
de uz casnic, reprezentări grafice, felicitări (tipărite),
bandă de hârtie gumată (papetărie), țesături gumate
pentru papetărie, gume (adezivi) pentru papetărie
sau de uz casnic, dispozitive de etichetare manuale,
suporturi de antebraț pentru pictori, șervețele din
hârtie, specimene de manuscris pentru copiere, cutii
de pălării din carton, hectografe, secțiuni histologice
pentru scopuri didactice, suporturi pentru ștampile
(sigilii), suporturi pentru carnetele de cecuri, folii
din hârtie sau plastic cu control al umidității, pentru
ambalarea produselor alimentare, fișe de cartotecă
(papetărie), cartotecă, tușuri de desen, cerneală,
batoane de cerneală, batoane de cerneală(rezervoare
de cerneală), tușiere, panglici de cerneală, folii de
aplicare a cernelii pentru duplicatoare, folii de aplicare
a cernelii pentru aparatele de copiat documente,
suporturi de călimară, călimări, clei de pește pentru
papetărie sau de uz casnic, etichete din hârtie
sau carton, registre (cărți), tăvi pentru scrisori,
lucrări de artă litografică, pietre litografice, litografii,
bibliorafturi pentru manipularea foilor detașabile/
bibliorafturi cu inele, reviste (publicații periodice),
copii multiplicate(papetărie), manuale (ghiduri)/ghiduri
(manuale), cretă de marcare, stilouri de marcare
(papetărie), suporturi pentru paharele de bere, mașini
și aparate mimeografe, plastilină, ceară pentru
mulaj, nu cea pentru uz stomatologic, materiale de
modelaj, pastă de modelaj, umezitoare (rechizite
de birou), umezitoare pentru suprafețele gumate
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(rechizite de birou), clipsuri pentru bani, mulaje pentru
plastilină (materiale pentru artiști), aparate pentru
montarea fotografiilor, felicitări muzicale, buletine
informative, ziare, penițe, penițe din aur, agende,
aparate de numerotare, numere (caractere), ștampile
de obliterare, perforatoare de birou, rechizite de
birou, cu excepția mobilei, oleografe, materiale de
ambalat fabricate din amidon, carnete de notițe
(papetărie), cutii de acuarele utilizate în școală, tăvi
de pictură, pensule pentru pictură, pensule pentru
pictori, șevalete pentru pictori, tablouri (picturi), cu sau
fără ramă, palete pentru pictori, broșuri, pantografe
(instrumente de desen), hârtie, hârtie pentru
dispozitivele de înregistrat, foi de hârtie (papetărie),
cleme pentru hârtie, hârtie luminiscentă, aparate de
biguit hârtia (rechizite de birou), benzi și cârduri din
hârtie pentru înregistrarea programelor de calculator,
hârtie pentru radiografii, panglici din hârtie, altele
decât articolele de mercerie sau decorațiunile pentru
păr, mărunțitoare de hârtie pentru utilizare la birou,
cuțite pentru hârtie (deschizători de scrisori), filtre
din hârtie pentru cafea, funde de hârtie, altele decât
articolele de mercerie sau decorațiunile pentru păr,
agrafe pentru hârtie, hârtii pentru picturăși caligrafie,
prespapieruri, papier mâche (pastă de hârtie), hârtie
pergament, suporturi pentru pașapoarte, culori pastel
(creioane), clipsuri pentru stilouri, penare/cutii pentru
stilouri, materiale pentru ștergerea stiloului, mașini de
ascuțit creioane, electrice sau neelectrice, mine de
creion, suporturi pentru creioane, creioane mecanice,
ascuțitori de creioane, electrice sau neelectrice,
creioane, suporturi pentru stilouri, stilouri (rechizite
de birou), cartele perforate pentru mașini de tricotat
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tip jacquard, publicații periodice, gravuri fotografice,
suporturi de fotografii, fotografii (tipărite), ilustrații,
placarde din hârtie sau carton, suporturi pentru
farfurie din hârtie, folie din plastic pentru împachetat,
ambalaj din plastic cu bule pentru împachetat sau
ambalat, rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru
paletizare, materiale plastice pentru modelaj, portrete,
timbre poștale, cărți poștale, postere, orare tipărite,
materiale tipărite, publicații tipărite, cilindru pătură
pentru imprimantă, nu din material textil, reglete
pentru tipografi, foritie de tipar, caractere tipografice,
seturi de imprimare, portabile (rechizite de birou),
tipărituri (gravuri), prospecte, perforatoare (rechizite
de birou), articole pentru școală (papetărie), răzuitori
(radiere) pentru birou, ștampile de sigilare, ceară
de sigilare, mașini de sigilare pentru birou, compuși
de sigilare pentru papetărie, sigilii cu pecete, sigilii
(ștampile), benzi autoadezive pentru papetărie sau de
uz casnic, șabloane pentru croitorie, foi din celuloză
reciclată pentru împachetat, etichete de securitate
(sigilii din hârtie), plăci cu denumiri de firme din
hârtie sau carton, linii pentru desen, echere pentru
desen, tușiere pentru ștampile, suporturi pentru
ștampile, ștampile (sigilii), suporturi pentru stilouri
și creioane, prese de capsarefrechizite de birou,
pastă de amidon (adezivi) pentru papetărie sau de uz
casnic, papetărie, steatităfcreta croitorului, litere din
otel, stilouri din oțel, cutii de matrițe, plăci de matrițe,
șabloane (papetărie), matrițe, abțibilduri (papetărie),
rigle T (teuri) pentru desen, garnituri de masă din
hârtie, șervețele de masă din hârtie, fețe de masă
din hârtie, protecții pentru masă din hârtie, agățători
pentru fișele de cartotecă, creta croitorului, materiale
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didactice (cu excepția aparatelor), globuri pământești,
bilete, șervețele de hârtie pentru demachiere, hârtie
de toaletă/hârtie igienică, prosoape din hârtie,
șabloane de copiere, hârtie de calc, pânză de calc,
ace de punctare pentru desen, cartonașe, altele
decât pentru jocuri, hârtii de transfer (decalcomanii)/
decalcomanii, hârtii transparente (papetărie), tăvi
pentru sortarea și numărarea banilor, caractere
(numere și litere)/litere(caractere), panglici pentru
mașina de scris, taste pentru mașina de scris, mașini
de scris, electrice sau neelectrice, aparate de viniete,
folii din vâscoză pentru împachetat, hârtie cerată,
panou din fibre de celuloză (papetărie), hârtie din fibre
de celuloză, hârtie de împachetat/hârtie de ambalat,
suporturi pentru fixarea instrumentelor de scris,
tăblițe de scris, cărți de scris sau de colorat, cretă
de scris, materiale de scris, hârtie de scris, truse, cu
instrumente de scris (papetărie), truse cu instrumente
de scris (seturi), pensule de scris, instrumente de
scris, radiere pentru tabla de scris.
35 - Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
organizare de expoziții în scopuri comerciale și
publicitare, organizarea de târguri comerciale în
scopuri economice sau publicitare, marketing,
publicitate radio, servicii de agenție de publicitate,
organizareade expoziții în scopuri comerciale,
publicarea textelor publicitare, publicitate online printr-
o rețea informatizată de comunicații, publicitate prin
poștă, răspândirea materialelor publicitare, previziuni.
38 - Telecomunicaţii, comunicare electronică prin
spații de chat, transmitere de date și de informații
prin intermediul calculatoarelor, închirierea timpului
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de acces la rețelele globale de calculatoare,
furnizarea accesului la bazele de date, difuzarea
prin intermediul televiziunii prin cablu, comunicații
prin telegrame, comunicații prin telefon, comunicații
prin telefoanele celulare, comunicații prin terminalele
de calculator, comunicații prin rețelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor, servicii de baze de date
electronice publice (servicii de telecomunicații),
transmiterea de faxuri, furnizarea de informații in
domeniul telecomunicațiilor, trimiterea de mesaje,
închirierea de modemuri, servicii de agenție de presă,
transmiterea prin satelit, asigurarea conexiunilor
de telecomunicații la o rețea globală de computere,
servicii de cutare și joncțiune pentru telecomunicații,
servicii de teleconferință, servicii telegrafice, servicii
de telefonie, închirierea telefoanelor, difuzarea prin
intermediul televizorului, servicii de telex, transmiterea
telegramelor, transmiterea e-mailurilor, transmiterea
felicitărilor online, transmiterea fișierelor digitale,
furnizarea accesului utilizatorilor la rețelele globale de
calculatoare, servicii de poștă vocală, transmisia fără
fir (wireless), închirierea timpului de acces la rețelele
globale de calculatoare, furnizarea de camere de
chat pe internet, închirierea aparatelor de trimitere a
mesajelor, servicii de pager (radio, telefon sau alte
mijloace electronice de comunicare), difuzarea prin
intermediul radioului, transmiterea prin satelit.
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, organizarea și conducerea de congrese,
organizare și coordonare de conferințe, furnizarea
de publicații online nedescărcabile, publicarea online



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

de cărți și reviste electronice, publicații de cărți,
organizarea de spectacole (servicii de impresariat).
42 - Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii
de cercetare şi de creaţie referitoare la acestea,
servicii de analiză şi cercetare industrială, crearea
şi dezvoltarea calculatoarelor şi a programelor de
calculator.
45 - Servicii juridice, servicii de siguranţă pentru
protejarea bunurilor şi indivizilor, servicii personale
şi sociale oferite de către terţi, destinate să satisfacă
nevoile indivizilor, servicii de soluționare alternativă a
litigiilor, servicii de arbitraj, cercetare juridică, servicii
privind litigiile, restituirea proprietăților pierdute,
mediere.

M 2012 07488 124944 16 - Hârtie, carton şi produse din aceste materiale,
necuprinse în alte clase, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, papetărie, adezivi pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului), material didactic sau pentru învăţământ
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase), caractere
tipografice, forme de tipar, Stampile cu adresă, benzi
adezive pentru papetărie sau de uz casnic, benzi
de lipit pentru papetărie sau de uz casnic, adezivi
(lipiciuri) pentru papetărie sau de uz casnic, albume,
almanahuri, invitaţii (papetărie), acuarele, machete
arhitecturale, palete pentru amestecarea acuarelelor
pentru artişti, pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie
sau plastic, pentru ambalat, pungi pentru gătitul la
microunde, bavete din hârtie, schițe, semne de cărţi,
cărţi, ambalaje pentru sticle din hârtie sau carton,
învelitori pentru sticle din carton sau hartie, cutii din
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hartie sau carton, fanioane din hartie, calendare,
cataloage, benzi pentru trabucuri, benzi desenate,
dosare pentru documente (papetarie), plicuri
(papetarie), panze de legatorie, prosoape din hartie
pentru fata, invelitori pentru ghivecele de flori din
hartie, fluturasi publicitari, saci de gunoi din hartie sau
plastic, lipici pentru papetarie sau de uz casnic, gluten
(lipici) pentru papetarie sau de uz casnic, felicitari
(tiparite), gume (adezivi) pentru papetarie sau de uz
casnic, şervetele din hartie, trafaleti, folii din hartie
sau plastic cu control al umiditatii, pentru ambalarea
produselor alimentare, etichete, altele decat cele
din material textil, pietre litografice, litografii, reviste
(publicatii periodice), manuale, suporturi pentru
paharele de bere, plastilina, ceara pentru mulaj, nu
cea pentru uz stomatologic, materiale de modelaj,
mulaje pentru plastilina (materiale pentru artisti),
ziare, tavi de pictura, pensule pentru pictura, pensule
pentru pictori, şevalete pentru pictori, palete pentru
pictori, brosuri, pantografe (instrumente de desen),
creioane, publicatii periodice, ambalaj din plastic cu
bule pentru impachetat sau ambalat, rola de folie din
plastic, pentru paletizare, portrete, timbre postale,
carti postale, postere, orare tiparite, publicatii tiparite,
tiparituri (gravuri), prospecte, ceara de sigilare, sigilii,
folie de argint, condeie de ardezie, spray-uri creta,
abtibilduri (papetarie), rigle t (teuri) pentru desen,
pensule de scris.
35 - Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, agentie de publicitate,
inchirierea spatiului publicitar, inchirierea timpului
publicitar in mediile de comunicare, licitare, asistența
in managementul afacerilor, întrebari privind afacerile,
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audit, consultanta in organizarea si managementul
afacerilor, consultanta in managementul afacerilor,
experți in eficienta, evaluari ale afacerilor, investigatii
privind afacerile, consultanta in organizarea afacerilor,
cercetari privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanta
profesionala in afaceri, informatii in domeniul
afacerilor, managementul afacerilor hoteliere,
managementul afacerilor cu privire la artisti,
managementul afacerilor cu privire la sportivi,
agentie de informatii comerciale, compilarea de
informatii in baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, managementul computerizat al fisierelor,
demonstratii cu produse, raspandirea materialelor
publicitare, distribuirea de esantioane, prognoze
economice, agentie de ocupare a fortei de munca,
agentie de import-export, facturare, studii de
marketing, cercetare de marketing, marketing,
stabilirea abonamentelor la ziar, organizarea de
expozitii in scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de targuri in scopuri comerciale sau
publicitare, consultanta in domeniul managementului
personalului, recrutarea de personal, prezentarea
produselor in mediile de comunicare, in scopuri
de comercializare cu amanuntul, servicii de
comparare a preturilor, servicii de achizitie pentru
terti [achizitionarea de bunuri si servicii pentru alte
afaceri], testare psihologica in vederea selectarii
de personal, relatii publice, publicarea de texte
publicitare, inchirierea de material publicitar,
servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor pentru
magazine, cautarea de sponsorizari, sistematizarea
informatiilor in baze de date computerizate, servicii de

1067



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

Număr depozit Număr marcă Lista de produse / servicii rezultată în urma
declarației prevăzută la art. 11 alin. (1) din Lege

Data înscrierii
modificării în

Registrul Mărcilor

telemarketing, actualizarea materialelor de publicitate,
inchirierea automatelor pentru vanzare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare,
38 - Telecomunicaţii, Inchirierea timpului de acces
la retelele globale de calculatoare, furnizarea
accesului la bazele de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, comunicatii prin telegrame,
comunicatii prin telefon, comunicatii prin telefoanele
celulare, comunicatii prin terminalele de calculator,
comunicatii prin retelele de fibra optica, transmiterea
cu ajutorul calculatorului a mesajelor si imaginilor,
trimiterea de mesaje, servicii de agentie de presa,
furnizarea de forumuri online, difuzarea prin
intermediul radioului, transmiterea prin satelit,
furnizarea canalelor de telecomunicatii pentru
serviciile de teleshopping, servicii de rutare
si jonctiune pentru telecomunicatii, servicii de
teleconferinta, servicii de telefonie, transmiterea e-
mailurilor, transmiterea felicitarilor online, transmiterea
fisierelor digitale, servicii de posta vocala, transmisia
fara fir (wireless).
41 - Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, parc de amuzament, furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade, dresarea
animalelor, educatie de tip scoala cu internat,
servicii de clu (divertisment sau educatie), antrenare
(instruire), organizarea si sustinerea colocviilor,
organizarea si sustinerea conferintelor, organizarea si
sustinerea congreselor, dublari, examinari referitoare
la educatie, productii de film, altele decat filmele
publicitare, servicii de jocuri furnizate online de
la o retea computerizata, servicii de campinguri
de vacanta (divertisment), servicii de biblioteca
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mobila, servicii de model pentru artisti, servicii
de studiouri de film, publicarea online a cartilor si
jurnalelor electronice, organizarea de competitii
(educatie sau divertisment), organizarea de competitii
sportive, organizarea de loterii, organizarea de baluri,
organizarea de spectacole (servicii de impresar),
planificarea de petreceri (divertisment), instruire
practica (demonstratii), publicarea de texte, altele
decat textele de publicitate, publicarea cartilor, servicii
de studiouri de inregistrare, furnizarea facilitatilor
de recreere, inchirierea de decoruri, productia de
spectacole, subtitrare, organizarea si sustinerea de
simpozioane, predare, furnizarea de programe de
televiziune, servicii de agentie de bilete (divertisment),
ghidare vocationala (consiliere educationala sau de
instruire), recalificare vocaționala, organizarea si
sustinerea de ateliere (instruire), scrierea de texte,
altele decat textele publicitare.
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Tabel al mărcilor renunţate conform art.32

Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2012 03790 11/06/2012 UNITED BROKER

INSURANCE &
REINSURANCE

SC SET 4 COVER
BROKER DE
ASIGURARE
REASIGURARE
SRL, STR. PEŞTERA
SCĂRIŞOARA NR. 1A,
BL. 701A, SC. A, ET.
3, AP. 10, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

35, 36

M 2021 02668 01/04/2021 Fain Restaurant ADRIAN POLEC, BLD
GHEORGHE SINCAI
NR. 5, BL. 2, SC. A,
ET. 6, AP 21, SECTOR
4, BUCURESTI,
ROMANIA

35, 43

M 2021 02806 06/04/2021 CASA PESCARULUI
ISCUSIT GUSTUL
FAMILIEI TALE
EST.2021

CASA PESCARULUI
ISCUSIT S.R.L., STR.
EROILOR NR. 77, JUD.
PRAHOVA, COMUNA
BUCOV, PRAHOVA,
ROMANIA

29, 40

M 2021 02662 01/04/2021 ArcVin DANIELA MITITELU,
SOS. FABRICA
DE GLUCOZA NR
6-8, BL 13, SC A,
AP 26, SECTOR
2, BUCURESTI,
ROMANIA

33, 35

M 2021 02772 05/04/2021 EID Shop on-line
DEVODEP

E INNOVATION DEV
S.R.L., SPLAIUL UNIRII
NR. 16, CAMERA NR.
803, ETAJ 8, SECTOR
4, BUCURESTI,
ROMANIA

35

M 2021 02636 31/03/2021 DEVODEP E INNOVATION DEV
S.R.L., SPLAIUL
UNIRII, NR. 16,
CAMERA NR. 803,
ETAJ 8, BUCURESTI,
ROMANIA

35

M 2021 02561 29/03/2021 De toate din belşug L.H.EL INVESTMENT
SRL, SOSEAUA
CRISTIANULUI,
NR.7, JUD. BRAŞOV,
BRASOV, 500053,
BRAȘOV, ROMANIA

36
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2021 04652 15/06/2021 MIND journey CLINICA MIND

JOURNEY SRL,
STR LOCOTENENT
CONSTANTIN
ZLATESCU NR
18-200, SECTOR 2,
BUCURESTI, 021505,
ROMANIA

44

M 2021 04660 15/06/2021 AM ALD MAG A.D.L. WORLDWIDE
INVESTMENTS SRL,
STR. TIMIŞ TRIAJ
6, CAMERA 8, JUD.
BRAŞOV, BRAȘOV,
500240, BRAȘOV,
ROMANIA

35

M 2019 04181 06/06/2019 casa cu merinde SC SENTOSA IMPEX
SRL, NR. 286,
JUDEŢUL SĂLAJ,
HIDA, 457174, SĂLAJ,
ROMANIA

29, 30,
35, 39,
43

M 2021 04180 26/05/2021 ECOSISTEMA PK ECO UTILITIES SRL,
BLEJOI NR. 931, JUD.
PRAHOVA, BLEJOI,
PRAHOVA, ROMANIA

7, 35,
40

M 2021 04467 08/06/2021 SEASONING ENJOY
THE FLAVOURS

35, 39,
43

M 2021 04391 04/06/2021 Moșia Chindia FAMIFERMA
SRL, ALEEA
MANASTIREA DEALU
NR. 31D, JUDETUL
DAMBOVITA,
TARGOVISTE,
130004, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

29, 43

M 2021 04570 11/06/2021 Iubesc Natura IDEAL RENTIMOB
SRL, STRADA LOTRU
NR.21, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 012253,
ROMANIA

22, 31

M 2021 04656 15/06/2021 ventus ION S HANKOOK TIRE &
TECHNOLOGY CO.,
LTD., 286, PANGYO-
RO, BUNDANG-
GU, SEONGNAM-
SI, GYEONGGI-DO,
REPUBLICA COREEA

12
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M 2021 02920 09/04/2021 MOON BEACH AND

LOUNGE
DARMAT PARTNERS
SRL, STR. AVRAM
IANCU NR.
80,CAMERA 1, ET.1,
JUD. ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

43

M 2020 09422 30/12/2020 PLASMASHOP DANIEL OTIL, ȘOS
VITAN BÂRZEȘTI
NR. 7D, SECTOR
4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

25, 35

M 2020 06552 16/09/2020 Nektur S.C. NEKTUR
BRANDS S.R.L.,
INTRAREA
MONOLITULUI NR.
23-31, ET. 9, AP.
904, , BUCUREȘTI,
ROMANIA

5, 25,
29, 34

M 2020 06691 22/09/2020 THE MOB BURGER MOBSTER BURGER
SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI
NR. 273, CORP
3, ET. 3, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

43

M 2020 06518 15/09/2020 good good NATURAL
PENTRU FAMILIA TA

3, 5, 30

M 2015 00628 30/01/2015 DESIGN DE CARIERA ANTOHI GABRIEL,
STR. MOLIDULUI NR.
17, BL. B18, SC. B,
JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, ROMANIA

41

M 2015 00728 03/02/2015 CT CASCOTHERM CODEVEX TECH SRL,
STR. ŞTEFAN CEL
MARE, NR. 13D, JUD.
ILFOV, CIOFLICENI,
ROMANIA

37

M 2015 00993 13/02/2015 ADEVĂRURI
ASCUNSE

PRIMA
BROADCASTING
GROUP SRL, BDUL.
DIMITRIE POMPEI,
NR. 9-9A, CLĂDIREA
20, ET. 8, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

16, 38,
41, 42
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M 2015 00891 10/02/2015 Cataif cofetărie patiserie

laborator
SC TRESTIANA
EXPRESS SRL, STR.
SIMION BARNUŢIU
22, BUCUREŞTI,
ROMANIA

30

M 2015 00211 14/01/2015 Cosmetica Verde SC ANELLO
EUROTRADE SRL,
ALEEA BOTORANI
NR. 5, BL. V 36, SC.
1, AP. 39, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, 050811,
ROMANIA

3, 5, 41

M 2015 00380 21/01/2015 VERUS RUSU SILVIU, ALEEA
ULMILOR NR. 16, BL.
E12, SC. C, ET. 4, AP.
34, JUDEŢUL NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ,
ROMANIA

9

M 2015 02588 16/04/2015 AUTOVIT SC ALLEGRO
ONLINE SERVICES
ROMANIA SRL, STR.
ÎNVINGĂTORILOR
NR. 24, VICTORY
BUSINESS CENTER,
BIROU 1, CAMERA
2, ET. 5, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

35, 38,
39, 42

M 2015 02742 22/04/2015 Poveste cu cai PROKSCH PETRE
SEBASTIAN, STR.
ARISTOTEL PAPPIA
NR. 39, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 012201,
ROMANIA

41

M 2015 02636 20/04/2015 PROTRAIN construim
cariere

ASOCIAŢIA EUROPA
SOCIALĂ, STR.
UNIRII BL. 52,
SC. C, PARTER,
AP. 1, JUDEŢUL
DÂMBOVIŢA, GĂEŞTI,
ROMANIA

35, 41

M 2015 02637 20/04/2015 TRAIN Events Life
EVOLUTION

ASOCIAŢIA EUROPA
SOCIALĂ, STR.
UNIRII BL. 52,
SC. C, PARTER,
AP. 1, JUDEŢUL
DÂMBOVIŢA, GĂEŞTI,
ROMANIA

35, 41
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M 2015 02602 16/04/2015 FMS FOOD

MANAGEMENT
SOLUTIONS We Seek
KnowledGe. We Share
KnowledGe.

SC FOOD
MANAGEMENT
SOLUTIONS SRL,
CALEA ŞERBAN VODĂ
NR. 41, SC. A, ET. 1,
AP. 12, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040202,
ROMANIA

35

M 2015 02746 23/04/2015 OCTEEC
OUTSOURCING
CLINICAL TRIALS
IN EMERGING
EUROPEAN
COUNTRIES

SC HMI
HEALTH MEDIA
INTERNATIONAL SRL,
CALEA PLEVNEI NR.
222, ET. 3, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060016,
ROMANIA

42

M 2015 02715 22/04/2015 CASA CONVENIENZA SC CASA
CONVENIENZA
SRL, STR. LIVENI
NR. 43, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

35

M 2015 02601 16/04/2015 NEW LIFE COSTACHE PAUL,
STR. COL. ION
BUZOIANU NR. 59,
JUDEŢUL BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA
GOLEA LUCIAN,
NR. 68A, COMUNA
CEUASU DE CAMPIE,
JUDEŢUL MUREŞ,
SAT HERGHELIA,
ROMANIA
SENIUC PAVEL
DANIEL, NR.
73, COMUNA
CEUASU DE CAMPIE,
JUDEŢUL MUREŞ,
SAT HERGHELIA,
ROMANIA
COSTACHE
GABRIELA, STR.
ŞTEFAN CEL MARE
NR. 15, BL. 15, SC. E,
ET. 2, AP. 5, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
120203, ROMANIA

43

M 2015 02545 14/04/2015 DMD CONCEPT MAIER DIANA ALINA,
STR. ROVINE NR.
1A, AP. 6, JUDEŢUL
BIHOR, ORADEA,
ROMANIA

35
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M 2015 02613 17/04/2015 primaLOVE.ro GRAFFITI BLACK

SRL, B/DUL DIMITRIE
POMPEI, NR. 9-9A,
CLĂDIREA 20,
ET. 8, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

16, 35,
41, 42,
45

M 2015 02569 15/04/2015 MAISON CHOUCHOU SC MAISON
CHOUCHOU SRL-D,
STR. TOMA COZMA,
NR. 78, CAM 1, JUD.
IAŞI, IAŞI, ROMANIA

25, 42

M 2015 02771 23/04/2015 DAVI ADVANCE
SECURITY

SC DAVI ADVANCE
SECURITY SRL, B-
DUL UNIRII NR. 78, BL.
J12, AP. 33, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

45

M 2015 02712 21/04/2015 AIRLINE 33 RADUCANU
ALEXANDRU,
STR. CÂMPIA
LIBERTĂŢII, NR. 9,
BL. PM62, SC. 2, ET.
3, AP. 68, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

35, 39

M 2015 02626 17/04/2015 CETATEANUL SC KNT ONLINE
MEDIA SRL,
STR. TUDOR
VLADIMIRESCU
NR. 73, JUD. TIMIŞ,
LUGOJ, ROMANIA

16, 35,
38, 41

M 2015 02535 10/04/2015 BECK' SCAPE SC BERGENBIER SA,
ŞOS. BUCUREŞTI
NORD NR. 10,
CLADIREA O1, ET.
5, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

41

M 2015 02725 22/04/2015 UNIT SHERIFF
SECURITY

UNIT SHERIFF
SECURITY SRL,
NR. 314, COMUNA
FARCAS, JUDEŢUL
DOLJ, SAT GOLUMBU,
ROMANIA

45
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M 2015 02739 22/04/2015 TrackSys SC INTERGAMES

SRL, ALEEA
ORHIDEELOR NR.
1, BL. ST2, SC. A,
AP. 1, JUDEŢUL
CONSTANŢA,
CONSTANŢA,
ROMANIA

28

M 2015 02740 22/04/2015 EventSys SC INTERGAMES
SRL, ALEEA
ORHIDEELOR NR.
1, BL. ST2, SC. A,
AP. 1, JUDEŢUL
CONSTANŢA,
CONSTANŢA,
ROMANIA

28

M 2015 02688 21/04/2015 MOJY OPEN MEDIA
NETWORK SRL,
B-DUL FICUSULUI
NR. 44A, ET. 4A,
CORP A, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

16, 35,
38, 41,
42

M 2015 02687 21/04/2015 MOJI OPEN MEDIA
NETWORK SRL,
B-DUL FICUSULUI
NR. 44A, ET. 4A,
CORP A, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

16, 35,
38, 41,
42

M 2015 02686 21/04/2015 MOGY OPEN MEDIA
NETWORK SRL,
B-DUL FICUSULUI
NR. 44A, ET. 4A,
CORP A, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

16, 35,
38, 41,
42

M 2015 02685 21/04/2015 MOGI OPEN MEDIA
NETWORK SRL,
B-DUL FICUSULUI
NR. 44A, ET. 4A,
CORP A, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

16, 35,
38, 41,
42

M 2015 03306 14/05/2015 DANIELA CRISTINA
KASPER , STR.
STEJĂRIŞULUI NR. 17,
JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, 500209,
BRAȘOV, ROMANIA

35, 36,
37
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M 2015 03346 18/05/2015 NOGRAVITY -

DESCOPERA
AVENTURA

SC NOGRAVITY
CLUB SRL, STR.
CĂDEREA BASTILIEI
NR. 22, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010615,
ROMANIA

35, 39,
41, 42,
43

M 2015 03348 18/05/2015 Fortuna Constanta SC FORTUNA
MULTIMEDIA
MARKETING SRL,
STR. ION RAŢIU NR.
1A, BL. PA6A, SC. A,
ET. 7, AP. 32, JUDEŢUL
CONSTANŢA,
CONSTANŢA, 900532,
ROMANIA

35, 36

M 2015 03365 18/05/2015 I.R.I.S. Integrare
Responsabilitate
Inovatie Specializare

ASOCIATIA ANCE
EUROPE, BD. UNIRII,
NR. 57, BL. A1,
ET. 7, AP. 25, JUD.
VRANCEA, FOCŞANI,
ROMANIA

44, 45

M 2015 03389 19/05/2015 LUMINORI SC LOMESA SRL,
STR. GRIGORESCU
ALEXANDRESCU
NR. 35, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

18, 23,
24, 25,
26

M 2015 03466 21/05/2015 ZEIDAN SC ELIAS ZEIDAN
AND PARTNERS
COMPANY SRL, STR.
DR. PLAIUL NUCULUI
NR. 54, CAMERA 1,
ET. 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

30

M 2015 03468 21/05/2015 PLASTI DIP PLASTI DIP SRL,
STR. BAICULUI
NR. 80, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021784,
ROMANIA

2

M 2015 03568 27/05/2015 DIGITAL EVENT SC APP GENERATOR
SRL, STR. ELENA
CARAGIANI NR.
29, BL. 12E, SC. 2,
AP, 21, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

42
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M 2015 03599 27/05/2015 CHAMBER OF

COMMERCE
SWITZERLAND-
ROMANIA CAMERA
DE COMERŢ ELVEŢIA-
ROMÂNIA

ASOCIATIA CAMERA
DE COMERT ELVETIA
- ROMANIA, STR.
PLANTELOR NR.
21, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 023971,
ROMANIA

9, 16,
35, 41,
42

M 2015 03617 27/05/2015 Dealul Morii Residence SC DEALUL MORII
RESIDENCE SRL,
STR. CONSTELAŢIEI
NR. 12, AP. 3,
MANSARDĂ, COMUNA
SANPETRU, JUDEŢUL
BRAŞOV, SAT
SANPETRU, ROMANIA

36, 37

M 2015 03624 27/05/2015 LAVA ELECTROSERV OLARU GABRIEL,
STR. VALEA LUI MIHAI
NR. 4, BL. A4, SC. 3,
ET. 1, AP. 35, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

37

M 2015 03625 27/05/2015 PRESTANZA LAVA ELECTROSERV
SRL, STR. VALEA
LUI MIHAI NR. 4,
BL. A4, SC. 3, ET.
1, AP. 35, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

37

M 2015 03640 27/05/2015 MĂDĂLINA
SPÎRLEANU

SPÎRLEANU
MĂDĂLINA
MARIA, ALEEA
TRANDAFIRILOR
NR. 3, BL. A1, SC.
B, AP. 1, JUDEŢUL
VÂLCEA, DRĂGĂŞANI,
ROMANIA

25

M 2015 03654 28/05/2015 SEVEN SINS MASAGE ARMA IONUT RAZVAN
MARCEL, STR.
CĂRĂMIDARII DE
JOS NR. 3, BL. 75, SC.
C, AP. 104, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

44

M 2015 03659 28/05/2015 CLASSICS TANASE LUCIAN,
CALEA CĂLĂRAŞILOR
NR. 311, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

9, 41
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M 2015 03665 28/05/2015 BebeStaff PETRESCU ADRIAN

CIPRIAN, STR.
TIMIŞORII, NR. 45,
JUD. ARAD, LIPOVA,
315400, ROMANIA

35

M 2015 03668 28/05/2015 noi Coacem amintiri MAIA FOOD
DISTRIBUTION SRL,
STR. EMIL RACOVIŢĂ,
NR. 21, BL. A2, SC.
A, ET. 8, AP. 33,
CAM 1, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

30

M 2015 03670 28/05/2015 BOOM SECURITY SC BOOM SECURITY
SRL, ŞOS.
COLENTINA NR. 2C,
PARTER, BL. 4, SC.
4, AP. 4, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

45

M 2015 03679 28/05/2015 BLU DI G Jeans
PREMIUM QUALITY
Estb 2015 CONSTANTA
ROMANIA

MANTA FLORIN,
ALEEA STINJENEILOR
NR. 3, BL. C1,
SC. 4, ETAJ 4,
AP. 17, JUDEŢUL
CONSTANŢA,
CONSTANŢA,
ROMANIA

25

M 2015 03713 29/05/2015 LĂSAŢI Femeile să facă
ce VOR

GAVANAŞ-PHOME
IOAN, STR. MILCOV,
NR. 4, BL. 1206, SC. C,
ET. 1, AP. 4, JUD. IAŞI,
IAŞI, ROMANIA

41

M 2015 03721 29/05/2015 SIC Telekom SIC TELEKOM SRL,
STR. MOŢILOR NR.
143-145, ETAJ 6,
AP. 75, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400370, ROMANIA

38

M 2021 05056 02/07/2021 Colorissima IRINA ELENA ZAMFIR,
STR. ZABRAUTI
NR. 14, JUDETUL
CONSTANTA, EFORIE
SUD, CONSTANȚA,
ROMANIA

44
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M 2021 05290 13/07/2021 FOTBAL CLUB

UNIREA CONSTANŢA
ASOCIATIA FOTBAL
CLUB UNIREA
CONSTANTA, BDUL.
MAMAIA, ANSAMBLUL
CAELIA, CORP C1,
SC. A, ET. 2, AP.
10, CAMERA 2,
JUD. CONSTANŢA,
MAMAIA,
CONSTANȚA,
ROMANIA

35, 41

M 2021 05773 04/08/2021 ASOCIAŢIA DE
MANAGEMENT
AL DESTINATIEI
TURISTICE DELTA
DUNARII

ASOCIATIA DE
MANAGEMENT
AL DESTINATIEI
TURISTICE DELTA
DUNARII, STR.
ISACCEI NR. 2,
CORP D, ET. 3, JUD.
TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

35

M 2021 05896 10/08/2021 LA BATRANU RD TRANS SRL, STR.
GRĂDINARILOR NR.
12, JUD. CLUJ, CLUJ,
CLUJ, ROMANIA

30, 35

9, 35,
42

M 2021 05929 12/08/2021 Light Quartet ELENA-ANA ALBU,
CALEA GIULESTI
NR. 337B, BL. 2, SC.
A, AP. 56, SECTOR
6, BUCURESTI,
ROMANIA

41

M 2021 06007 19/08/2021 FF Fitclub Factory RIF PLANNING 2017,
BD. PIPERA NR. 198/4,
MANSARDA, BL. L3B1,
SC. 3, AP. 24, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

35, 41,
44

M 2021 04423 07/06/2021 Contapp KRONOS BUSINESS
SOLUTIONS SRL,
STR. BÎRNOVA, NR.1,
BL. M115, SC. 1, ET.6,
AP. 34,SECTOR 5,
BUCURESTI, 051161,
ROMANIA
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M 2021 04242 28/05/2021 The Garrison ELAINE SRL, STR.

VALERIU BRANISTE
NR. 7, AP. 2, JUD.
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

43

M 2021 06059 18/08/2021 MIZUUMI EXCLUSIV M&S
S.R.L., BLD. AUREL
VLAICU NR. 163B,
ET. 1, JUDETUL
CONSTANTA,
CONSTANTA, 900330,
CONSTANȚA,
ROMANIA

43

M 2021 06547 09/09/2021 meatball king CATALIN CIUCANU,
STR. TRAIAN NR. 17,
JUDEȚ ILFOV, VADU
ANEI, 077330, ILFOV,
ROMANIA

43

M 2021 05609 28/07/2021 PCL SPIT MCM EVA S.R.L.,
CALEA ȘERBAN
VODĂ, NR.43,
BL.2, SC.5, ET.7,
AP. 155, SECTOR
4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

10, 35

M 2021 05608 28/07/2021 BIOCREDIT MCM EVA S.R.L.,
CALEA ȘERBAN
VODĂ, NR.43,
BL.2, SC.5, ET.7,
AP. 155, SECTOR
4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

10, 35

M 2021 00981 09/02/2021 BUNS QUANTUM DECO
SRL, STR. BRATOCEA
NR. 37 BIS,
CONSTRUCTIA C1,
JUDEȚUL PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

35, 43

M 2021 05334 14/07/2021 BLUE CLEaN TALLPART SRL, STR.
VALEA IASULUI, BL.
A9, SC.A, ET.1, AP.4,
JUDETUL ARGES,
CURTEA DE ARGES,
115300, ARGEȘ,
ROMANIA

37
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M 2015 02782 23/04/2015 VINOSFERA SC VINCON VRANCEA

SA, STR. AVÂNTULUI
NR. 12, JUDEŢUL
VRANCEA, FOCŞANI,
620075, VRANCEA,
ROMANIA

33, 35,
41

M 2015 02789 24/04/2015 DIVIZIA DE
SECURITATE UNIAS

SC DIVIZIA DE
SECURITATE
UNIAS SRL, STR.
RAFINORILOR NR.
4, ET. MODULUL E1,
JUDEŢUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI, ROMANIA

45

M 2015 02805 24/04/2015 BARTENDER Romania GOGOASA
G.MARIUS-CRISTINA
PFA, STR. LIBERTĂŢII,
NR. 10-16, BL. K1, SC.
4, ET. 2, AP. 19, JUD.
ILFOV, BRAGADIRU,
ROMANIA

16, 35,
38, 41,
42

M 2015 02815 24/04/2015 Telekare fără griji SC TELEKARE SRL,
STR. FABRICA DE
GLUCOZĂ NR. 15,
BIROU NR. 4, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
020331, ROMANIA

38, 42

M 2015 02868 27/04/2015 UNDE.TV SC CAMERA 1 SRL,
BD. BASARABIA NR.
62, BL. 34, SC. 2, ET.
9, AP. 88, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

9, 16,
35, 38,
41, 42

M 2015 02878 27/04/2015 ASOCIATIA STIINTA
SUNTEM NOI

ASOCIAŢIA ŞTIINŢA
SUNTEM NOI, ALEEA
1 CERNELE NR. 28,
JUDEŢUL DOLJ,
CRAIOVA, 200794,
ROMANIA

35, 38,
41, 42

M 2015 02894 28/04/2015 CUPONERIA CHIORSAC DRAGOŞ-
CONSTANTIN,
ŞOS. ALEXANDRIEI
NR. 82, SECTOR
5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

9, 16,
35

M 2015 02897 28/04/2015 METROCITY
TITULESCU

SC CIRRUS ESTATES
SRL, BDUL. 1
DECEMBRIE 1918
NR. 1G, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 032451,
ROMANIA

37
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M 2015 02907 28/04/2015 MUZON SC LUCKYCUP SRL,

STR. VIRGIL FULICEA
NR. 3, SUBSOL,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, ROMANIA

41, 43

M 2015 02958 29/04/2015 SUSHI - VAN ASOCIAŢIA GREMIUL
LEVANTIN, STR.
SPORTURILOR NR.
7, AP. 33, JUDEŢUL
COVASNA, SFÂNTU
GHEORGHE,
ROMANIA

43

M 2015 02959 29/04/2015 CEMCO SECURITY SC CEMCO SUCEAVA
SRL, STR. TRAIAN
VUIA NR. 15, CAMERA
C25, JUDEŢUL
SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

45

M 2015 02971 30/04/2015 Izvoarele - Prahova ASOCIATIA CURBA
DE CULTURĂ, STR.
PRINCIPALĂ NR. 91A,
JUDEŢUL PRAHOVA,
IZVOARELE, 107320,
ROMANIA

16

M 2015 02997 30/04/2015 360ball BURLACU IOAN
VLĂDUŢ, STR.
STÂNJENEILOR NR.
1, BL. 54, SC. A, ET.
4, AP. 29, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 041951,
ROMANIA

35, 45

M 2015 03021 04/05/2015 STRADIVARI'S
SENZATII SUBLIME

SC STRADIVARI
FORM & TOUR SRL,
STR. BRESLELOR
NR. 5, CAMERA
3, SECTOR 5,
BUCUREŞTI,
ROMANIA

39, 41,
43

M 2015 03035 04/05/2015 La Trăsură CRISAN AVRAM
CONSTANTIN, STR.
DETUNATA NR. 5, ET.
9, AP. 156, JUDEŢUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
ROMANIA

35, 43

M 2015 03044 05/05/2015 CASA MAGICA
DESIGN

SC CASA
CONVENIENZA
SRL, STR. LIVENI
NR. 43, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

35

1086



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2015 03061 07/05/2015 ŞCOALA LUI A FI, AZI! NICOLAU CAMELIA

GICA, STR.
CARAIMAN NR.
29A, JUD. MUREŞ,
SIGHISOARA,
ROMANIA

41

M 2015 03078 06/05/2015 ...e mai mult decât o
brutărie... e altceva !

SC BOOMERANG D.C.
SRL, STR. SAŞILOR
NR. 3, JUDEŢUL SIBIU,
AVRIG, ROMANIA

35

M 2015 03092 06/05/2015 d%scount MONICA BULANCEA,
ŞOS. MIHAI BRAVU
NR. 98-106, BL. D-16,
SC. 2, AP. 56, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

9, 16,
35

M 2015 03120 06/05/2015 BURTOI DUMITRIU
CONSTANTIN, STR.
DRAGOŞ VODĂ NR.
11, VILA 14, JUDEŢUL
ILFOV, VOLUNTARI,
ROMANIA
DOBRONAUTEANU
ION SERBAN,
INTRARE BITOLIA
NR.28, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

33

M 2015 03157 07/05/2015 Székely IDO HORVÁTH ALPÁR-
SZILAMÉR, STR.
DALIEI, NR. 2, BL.
44, SC. C, AP. 1,
JUD. COVASNA,
SFÂNTU GHEORGHE,
ROMANIA

16, 41

M 2015 03207 11/05/2015 D.A.B. SECURITY
INTERNATIONAL

SC DAB SECURITY
INTENATIONAL SRL,
STR. TOHANI NR. 35,
JUD. PRAHOVA, MIZIL,
ROMANIA

38, 39,
45

M 2015 03208 11/05/2015 UNDE TV TE VEZI
ORIUNDE

SC CAMERA 1 SRL,
BD. BASARABIA NR.
62, BL. 34, SC. 2, ET.
9, AP. 88, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

38, 42
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M 2015 03211 11/05/2015 BUCHAREST WEEK

BURSA
DIACONESCU
LUCIA ALEXANDRA,
STR. POIANA
NARCISELOR,
NR.11, SECTOR
1, BUCURESTI,
ROMANIA

16, 35,
38, 41,
42

M 2015 03212 11/05/2015 BUCHAREST
MORNING BURSA

DIACONESCU
LUCIA ALEXANDRA,
STR. POIANA
NARCISELOR,
NR.11, SECTOR
1, BUCURESTI,
ROMANIA

16, 35,
38, 41,
42

M 2015 03226 12/05/2015 CENTRUL SPORTIV
APOLLO

SC EUROSIND
MAGIC CLUB SRL,
CALEA VITAN NR.
176-204, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

41

M 2015 03234 12/05/2015 Mezeluri dichisite
cu gust rafinat
Gustu'Muntelui SINAIA

SC PREMIER
GREEN CITY
SRL, STR. TUDOR
VLADIMIRESCU NR.
12, BL. 12, PARTER,
JUDEŢUL MEHEDINŢI,
BAIA DE ARAMĂ,
ROMANIA

29

M 2015 03253 13/05/2015 Lendia SC LENDIA
FINANCIALS SRL,
STR. ŞTEFAN CEL
MARE NR. 6, BL. 15A,
SC. 1, AP. 24, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

36

M 2015 03304 14/05/2015 Avantgarden Tractorul DANIELA CRISTINA
KASPER , STR.
STEJĂRIŞULUI NR. 17,
JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, 500209,
BRAȘOV, ROMANIA

35, 36,
37

M 2012 05823 12/09/2012 BĂRBAŢI LA PUTERE ANTENA TV GROUP
SA, STR. GÂRLEI
NR. 1B, CLĂDIREA
GRIVCO BUSINESS
CENTER, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

16, 35,
38, 41,
42
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M 2012 06020 20/09/2012 CALYPSO RYA FASHION 2012

SRL, CALEA RADNEI
NR. 149A, JUD. ARAD,
ARAD, ROMANIA

35

M 2012 06040 21/09/2012 123580 Rompower ANTON WIRTH,
KRAVOGELSTR. 60,
MUNCHEN, 81249,
GERMANIA

35

M 2012 06066 24/09/2012 MISS LEONARDO SC LEONARDO SRL,
STR. PANAIT CERNA
NR.26-28, JUD. BIHOR,
ORADEA, 410519,
ROMANIA

41

M 2012 06069 24/09/2012 AMID SECURITY SC AMID SECURITY
SRL, STR. MIHAELA
RUXANDRA MARCU
NR. 3, BL. 108,
SC. 3, ETAJ 6,
AP. 113, CAMERA
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

37, 38,
39, 41,
45

M 2012 06087 24/09/2012 WARPSOFT WARPSOFT SRL,
CALEA RAHOVEI
NR. 299, BL.2, SC.1,
ET.2, AP.11, SECTOR
5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

7, 9,
38, 42

M 2012 06094 24/09/2012 ARMOR SECURITY SC ARMOR SECURITY
SRL-D, STR. FRUNZEI
NR. 7, ET. P, AP. 6,
JUD. SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

45

M 2012 06095 24/09/2012 8imarket NICULCEA CRISTIAN
OVIDIU, ALEA NEGOIU
NR. 8 D, AP. 16, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400676, ROMANIA

43, 45

M 2012 06102 24/09/2012 CAPRICCIO DUMITRU COSMIN,
BD. TOMIŞ NR. 309,
BL. 10B, SC. A, AP. 9,
JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA,
ROMANIA

43

M 2012 06136 25/09/2012 DOLCE MARIA SC VINALCOOL SA,
ŞOS. BUCUREŞTI
NR. KM 5, JUDEŢUL
GIURGIU, GIURGIU,
ROMANIA

33
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M 2012 06153 26/09/2012 GHEROI DODI ALUN, STR.

BECAS NR. 1, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400478, ROMANIA

33, 35

M 2012 06154 26/09/2012 DODI ALUN, STR.
BECAS NR. 1, JUD.
CLUJ, CLUJ NAPOCA,
400478, ROMANIA

33, 35

M 2012 06200 27/09/2012 CUPTORUL DE AUR SC PROSPER MOD
SRL, ALEEA ARINII
DORNEI NR. 12,
BL. 17, SC. C, ET. 1,
AP. 36, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, 060797,
ROMANIA

7, 11,
31, 32,
33

M 2012 06201 27/09/2012 kubis INTERACTIVE KUBIS INTERACTIVE
SRL, STR.
SPĂTARULUI
NR. 7, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

35, 42

M 2012 06217 27/09/2012 K KOOPERATIVA
KOOPERATIVA DE
INTERNET

SC BLOGAL
INITIATIVE SRL, STR.
LOTRIOARA NR. 19,
BL. M31A, SC. A, ET.
7, AP. 37, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 032167,
ROMANIA

35, 38,
41, 42

M 2012 06220 27/09/2012 bubbles tea station SC CUZA & TABAN
HOLDING SRL, STR.
PITARUL HRISTACHE
NR. 24, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

29, 30,
31, 32,
35, 39

M 2012 06227 28/09/2012 ALAMEEN SC AVI INSTANT
SRL, STR.
MĂRGĂRITARULUI
NR. 34, JUD. GORJ,
TÂRGU JIU, ROMANIA

29

M 2012 06228 28/09/2012 Thamarat al-najaf SC AVI INSTANT
SRL, STR.
MĂRGĂRITARULUI
NR. 34, JUD. GORJ,
TÂRGU JIU, ROMANIA

29
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M 2012 06250 28/09/2012 RONTZ RONTZ DANELIUC ELISEI

GABRIEL, BDUL. G-
RAL. DASCALESCU
NR. 394, JUDEŢUL
NEAMŢ, PIATRA
NEAMŢ, 610200,
ROMANIA

29, 30,
31

M 2012 06263 29/10/2012 Prăjitura WOW SC ROSSI SRL, STR.
TRAIAN LALESCU
BL. 15, SC. 3, AP. 21,
JUDEŢUL CARAŞ-
SEVERIN, REŞIŢA,
ROMANIA

30, 43

M 2012 06268 03/10/2012 LEI DE AUR SC APRICITY
SRL, STR. ION
BREZOIANU NR.
23-25, ET. 4, BIROU
NR. 2A, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010131,
ROMANIA

14, 35,
36

M 2012 06304 02/10/2012 STREET FIRE
ROULETTE

SC STREET FIRE
SRL, STR. AGATHA
BARSESCU NR.
15 B, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

41, 42

M 2012 06345 03/10/2012 Cofetărie Patiserie
Georgy's

SC MIR & GYS
SRL, STR. DRUMUL
MURGULUI NR.
3B, SECTOR 3,
BUCUREŞTI,
ROMANIA

43

M 2012 06359 03/10/2012 QRDER ORDER
WITHOUT A QUEUE

SC ONLINE
APPLICATIONS
DEVELOPMENT SRL,
ALEEA CRICOVUL
DULCE NR. 11A,
BL. N21, SC. 1, ET.
4, AP. 13, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

42

M 2012 06372 04/10/2012 BUNI SC PROSPER MOD
SRL, STR. ARINII
DORNEI NR. 12,
BL. I 17, SC C,
AP. 36, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

7, 11,
30, 31,
32, 33,
43
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M 2012 06695 17/10/2012 Ulei Andreea SC GED OIL

TRADING SRL, STR.
LABORATOR NR. 123,
BL. V4, SC. 3, ET. 5,
AP. 86, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031331,
ROMANIA

29, 35

M 2012 06378 04/10/2012 LOKOMAT Clinica SC CLINICA
LOKOMAT SRL, STR.
PANAIT CERNA NR. 4,
SC. 1, AP. 7, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

38, 42

M 2012 06384 04/10/2012 ANGEL TEST VASU CRISTIAN
VASILE, STR.
LACULUI NR. 1, BL.
652, SC. C, ET. 1, AP.
4, JUD. IAŞI, IAŞI,
ROMANIA

10, 37,
45

M 2012 06390 04/10/2012 ELIXIRIUM SC COMPLEX APICOL
VECESLAV HARNAJ
SA, BD. FICUSULUI
NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013975,
ROMANIA

5

M 2012 06393 04/10/2012 CGC PERFORMANCE
INVEST

SC CGC
PERFORMANCE
INVEST SRL, PIAŢA
ROMANĂ NR. 9, SC. C,
ET. 2, AP. 5, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

35

M 2012 06423 05/10/2012 AC CIUCU DAN
ALEXANDRU,
CALEA FLOREASCA
NR. 70-72, ET. 2,
AP. 6, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

20

M 2012 06431 05/10/2012 P A PRINCIPAL SC PRINCIPAL AUTO
SRL, STR. ARINILOR
NR. 11, AP. 22, BL.
H, ET. 6, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA,
ROMANIA

9
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M 2012 06446 08/10/2012 EUFORIA VINE DIN

NOI
ANTENA TV GROUP
SA, STR. GÂRLEI
NR. 1B, CLĂDIREA
GRIVCO BUSINESS
CENTER, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

16, 35,
38, 41,
42

M 2012 06447 08/10/2012 REVELIONUL BATE
GHINIONUL

ANTENA TV GROUP
SA, STR. GÂRLEI
NR. 1B, CLĂDIREA
GRIVCO BUSINESS
CENTER, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

16, 35,
38, 41,
42

M 2012 06448 08/10/2012 Asociaţia Liga
Albanezilor din
România ALAR

ASOCIAŢIA LIGA
ALBANEZILOR DIN
ROMÂNIA, STR.
NICOLAE BĂLCESCU
NR. 33, JUDEŢUL
DOLJ, CRAIOVA,
ROMANIA

41, 42,
43, 45

M 2012 06454 08/10/2012 SACCO DESIGN SC SACCO W.G.
DESIGN SRL,
SPL. TUDOR
VLADIMIRESCU NR.
9/3, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300195,
ROMANIA

42

M 2012 06463 08/10/2012 THE BUILDERS WEB POPA IULIA
LOREDANA,
STR. TEODOR
ŞTEFĂNESCU NR.
6, AP. 1, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030591,
ROMANIA

35

M 2012 06464 08/10/2012 THE BUILDERS CLUB POPA IULIA
LOREDANA,
STR. TEODOR
ŞTEFĂNESCU NR.
6, AP. 1, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030591,
ROMANIA

35

M 2012 06465 08/10/2012 BUILDERS MAGAZINE POPA IULIA
LOREDANA,
STR. TEODOR
ŞTEFĂNESCU NR.
6, AP. 1, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 030591,
ROMANIA

35
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M 2012 06524 10/10/2012 RED CAT BONE MARINESCU RARES-

PETRISOR, STR.
MUNTENIEI, BL. C31,
ET. 1, AP. 4, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
ROMANIA

41

M 2012 06531 10/10/2012 TRADITII ROMANESTI SC HAPPY FOOD
BUSINESS SRL, BD.
TIMIŞOARA NR. 52,
SPAŢIU 65, CORP
CLĂDIRE C, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

31, 32

M 2012 06532 10/10/2012 DELICII ROMANESTI SC OXYGEN LINE
SRL, STR. PREL.
GHENCEA NR.
94-100, BL. A2,
AP. 2083, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

30

M 2012 06533 10/10/2012 LA PĂDURE SC OCEAN SPA
SRL, STR. INTR. TG.
FRUMOS NR. 7, BL. 5,
SC. A, AP. 17, SECTOR
4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

29, 31,
32

M 2012 06549 11/10/2012 A. DAVID Gallery
DIAMONDS &
JEWELRY

SC FORUM HOLDING
SRL, CALEA 13
SEPTEMBRIE NR.
90, COMPLEX
MULTIFUNCŢIONAL
GRAND, ET. 5,
CAM. 5.06, SECTOR
5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

14

M 2012 06562 11/10/2012 BRICOMAX SC VENDARIA SRL,
STR. SARAFINEŞTI
NR. 16 B, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

35, 37

M 2012 06574 11/10/2012 parentime WE SPEAK
CHILDISH

PARENTIME SRL,
STR. AV. IULIU
TETRAT NR. 20-22,
AP. 4, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011914,
ROMANIA

16, 28,
35, 41,
42
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2012 06589 12/10/2012 Gmt GloriaMina Tours SC GLORIA MINA

TOURS SRL, STR.
BRAŞOV NR. 28,
BL. 719, SC. B, ET.
9, AP. 73, SECTOR
6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

35, 43

M 2012 06594 12/10/2012 Reghinul nostru SC GAZETA FOR U
SRL, B-DUL UNIRII,
BL. 28, SC. 1, AP. 5,
JUDEŢUL MUREŞ,
REGHIN, ROMANIA

16, 35

M 2012 06635 15/10/2012 COLZZUNERIA PIUCĂ LUCIAN, B-
DUL MAREŞAL AL.
AVERESCU NR. 1,
BL. 1, SC. B, ET. 4,
AP. 17, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011454,
ROMANIA

30, 35

M 2012 06680 16/10/2012 TWICE YOUR ONLY
VICE

SC MARRIS SRL,
PIAŢA ALBA IULIA
NR. 5, BL. I4, SC. 1,
AP. 58, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031103,
ROMANIA

35, 41

M 2012 06712 17/10/2012 joyz SC GAMBERETTI
SRL, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR.
66, AP. 45, SC. 3,
JUDEŢUL BRĂILA,
BRĂILA, ROMANIA

25

M 2012 06720 17/10/2012 NEW GENERATION
SCHOOL FOR THE
FUTURE

FUNDATIA PRIMA
GENERATIE
ROMANO-ARABA,
ŞOS. MIHAI BRAVU
NR. 45, BL. P16BIS,
SC.A, PARTER,
AP. 1, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

41

M 2012 06742 17/10/2012 COFFE BACK german
bakery

DANIELA CRISTINA
KASPER , STR.
STEJĂRIŞULUI NR. 17,
JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, 500209,
BRAȘOV, ROMANIA

43
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2012 06744 18/10/2012 EFRAI SC GLATISA

SRL, STR. M.C.
CORIOLAN NR. 5,
ET. 3, TRONSON
1, SECTOR 5,
BUCUREŞTI,
ROMANIA

42

M 2012 06761 18/10/2012 VENDARIA SC VENDARIA SRL,
STR. SARAFINEŞTI
NR. 16 B, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

35

M 2012 06762 18/10/2012 TECHSTORE
MAGAZINUL DE
TEHNOLOGIE

SC VENDARIA SRL,
STR. SARAFINEŞTI
NR. 16 B, SECTOR
2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

35

M 2012 06771 22/10/2012 CĂTINEL SC MADE FOR
PROTECTION SRL,
STR. MĂRGEANULUI
NR. 5B, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA
MARE, 430014,
ROMANIA

5, 30,
32

M 2012 06779 19/10/2012 PRODUCATOR
AGRICOL NAGY EVA

NAGY EVA, SAT
BATOS, NR. 136, JUD.
MUREŞ, COMUNA
BATOS, ROMANIA

35

M 2012 06782 19/10/2012 OFFROAD CLUB
VASLUI

ASOCIATIA OFFROAD
CLUB VASLUI, STR.
CĂLUGĂRENI NR. 202,
JUD. VASLUI, VASLUI,
ROMANIA

35, 41

M 2012 06788 19/10/2012 SUSHILICIOUS VIOLET ADVERTISING
SRL, STR. EROU
IANCU NICOLAE NR.
98L, MANSARDA,
SPAŢIUL M1, JUDEŢUL
ILFOV, VOLUNTARI,
ROMANIA

35, 43

M 2012 06806 22/10/2012 NOAPTEA CĂRŢILOR
DESCHISE

SC LIBRARIILE
HUMANITAS SA,
PIAŢA PRESEI
LIBERE, NR. 1, CORP
C1, ET. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

16, 35,
41
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Nr. depozit Dată depozit Nr. marcă Denumire Marcă Nume titular Clase
M 2012 06831 22/10/2012 ELEPHANT BIKE CLUB REBEGEA MARIUS,

STR. BICAZ NR.
136, SC. B, AP. 13,
JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, ROMANIA
ALECU FLORIN
BOGDAN, STR.
NICOLAE BĂLCESCU
NR. 12, SC. H, AP. 21,
JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, ROMANIA
COSA ROMEO, STR.
ŞTEFAN CEL MARE
NR. 40, SC. B, AP. 40,
JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, ROMANIA

41

M 2012 06884 24/10/2012 TARAF DE HAIDOUKS CAPITAN RAZVAN
LIVIU, STR.
CONSTANTIN
DOBROGEANUGHEREA
NR. 50, JUDEŢUL
TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300438, ROMANIA

41

M 2012 07001 29/10/2012 SYSCOM ELCO IMPEX SC BUSINESS
CHANNELS CONNECT
SRL, STR. SIRIULUI
NR. 15, BL. 16 E,
SC.B, AP. 38, SECTOR
1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

35

M 2012 07025 07/11/2012 Creative Team BOLBOCEANU
ADRIANA, STR.
IZVORULUI NR. 72,
JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA,
ROMANIA

44

M 2012 07038 30/10/2012 ART IN MAKEUP MARIN ANCA IOANA,
STR. SOLIDARITĂŢII
NR. 3, BL. K2, SC.
A, ET. 2, AP. 11,
JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, 900302,
ROMANIA

41, 44

M 2012 07039 30/10/2012 CALATIS RUSTIC SC CALATIS GROUP
PROD SRL, STR.
CALEA MOLDOVEI
NR. 16 A, JUDEŢUL
BISTRIŢA NĂSĂUD,
BISTRIŢA, 420110,
ROMANIA

29, 31,
35
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43

M 2012 07043 31/10/2012 LITTLE TUSCANY SC ECORECA
FOOD SRL, BD.
MAMAIA NR. 284,
DEPOZIT 28, CAMERA
1-2, JUDEŢUL
CONSTANŢA,
CONSTANŢA,
ROMANIA

43

M 2012 07044 31/10/2012 d Amarone
RISTORANTE

SC ECORECA
FOOD SRL, BD.
MAMAIA NR. 284,
DEPOZIT 28, CAMERA
1-2, JUDEŢUL
CONSTANŢA,
CONSTANŢA,
ROMANIA

43

M 2012 07061 31/10/2012 NIFF ASOCIATIA NAPOCA
FOLK, PIAŢA UNIRII
NR. 19, AP. 1,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ
NAPOCA, ROMANIA

41, 43

M 2012 07065 31/10/2012 palms ELECTRONICS UNGUREANU
NICOLAE, ALEEA
POET DIMITRIE
ANGHEL NR. 1, BL.
M45, SC. 1, ET. 4,
AP. 47, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

9, 35,
42

M 2012 07092 01/11/2012 NIRF SC JANIS CLUB SRL,
STR. HOREA NR. 69,
JUD. CLUJ, HUEDIN,
405400, ROMANIA

41, 43

1098

M 2012 07041 31/10/2012 Barolo RISTORANTE SC ECORECA
FOOD SRL, BD.
MAMAIA NR. 284,
DEPOZIT 28, CAMERA
1-2, JUDEŢUL
CONSTANŢA,
CONSTANŢA,
ROMANIA

M 2012 07113 02/11/2012 CARCINEVO-
CARCINOV

GĂGEANU IULIA,
STR. BLOCURILOR
NR. 30, JUD. ARGEŞ,
TOPOLOVENI,
ROMANIA
STANCIULOV DIANA-
SONIA, ALEEA
BARAJ CUCUTENI
NR. 4, BL. M5A, SC.
1, AP. 10, SECTOR
3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

29, 30



10.   LISTA MĂRCILOR RESPINSE 
        în urma deciziei 
        Comisiei de examinare a contestaţiilor   
        - conform Legii nr. 84/1998, republicată
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Tabel al mărcilor respinse în urma deciziei
comisiei de examinare a contestațiilor

Nr.
depozit

Dată
depozit

Nr. marcă Denumire marcă Nume titular Clase

M 2021
07125

04/10/2021 Căminul de Bătrâni
Sfântul Vasile

S.C. ATRACTIV ART
CONSTRUCT S.R.L.

44

M 2021
07500

15/10/2021 COMPANIA 7 ANDREI-STELIAN RADU 41

1101





Reînnoirea înregistrării mărcii se operează începând cu ziua imediat următoare expirării
protecţiei în curs.

Subliniem încă o dată că nerespectarea acestor prevederi duce la decăderea titularului din drepturi
şi la disponibilizarea mărcii pentru a putea fi înregistrată de către alţi solicitanţi; prin aceasta, toate
investiţiile făcute de către titular pentru promovarea mărcii şi consolidarea poziţiei acesteia pe
piaţă pot fi iremediabil compromise.

Conform  art.  33,  alin.  4,  din  Legea  84/1998,  republicată,  la  cererea  titularului, 
înregistrarea mărcii poate fi reînnoită la împlinirea fiecărui termen de 10 ani, cu plata taxei 
prevăzute  de  lege.  Cererea  de reînnoire  a  înregistrării  mărcii  poate  fi  făcută  înainte  de 
expirarea duratei în curs, dar nu maidevreme de 6 luni de la expirarea acestei durate.

Taxa pentru cererea de reînnoire a înregistrării mărcii este datorată la data înregistrării
cererii, în cuantumul aplicabil la această dată; taxa poate fi plătită şi în următoarele 6 luni de la
expirarea duratei de protecţie în curs, dar cu majorarea prevăzută de lege. Neplata acestei taxe în
condiţiile prevăzute mai sus este sancţionată cu decăderea titularului din dreptul la marcă.

Când înregistrarea unei mărci nu este reînnoită la expirarea termenului, OSIM înscrie 
în Registrul Naţional al Mărcilor menţiunea că înregistrarea acestei mărci a rămas fără efect de 
la data expirării ultimei perioade de protecţie de 10 ani.

de 6 luni de la data expirării duratei de protecţie în curs): se achită taxele prevăzute la
punctele 1 şi 2, cu o majorare de 50%

4. Eliberarea certificatului de reînnoire a înregistrării mărcii (odată cu depunerea
cererii de reînnoire a înregistrării mărcii) ........................................................247 LEI/ 50 EURO

Taxele de reînnoire sunt următoarele:
1. Reînnoirea unei mărci individuale: (taxă achitată odată cu depunerea cererii):
*pentru o clasă de produse sau/şi servicii, marca fiind verbală alb/negru ...  594 LEI /120 EURO
*pentru o clasă de produse sau/şi servicii, 
  marca având elementul figurativ color ....................................................... 989 LEI /200 EURO
*pentru fiecare clasă suplimentară de produse sau /şi servicii ..................... 247 LEI /  50 EURO
*pentru un element figurativ sau o marcă având o grafică specială (suplimentar
  faţă de taxele menţionate anterior ............................................................... 148 LEI / 30 EURO
2.         Reînnoirea unei mărci colective sau de certificare (taxă achitată odată cu depunerea

cererii):
*pentru o clasă de produse sau/ şi servicii, marca fiind verbală sau având
  un element figurativ alb negru .................................................................. 1979 LEI /400 EURO
*pentru o clasă de produse sau/ şi servicii, marca având 
  elementul figurativ color ......................................................................... 2474 LEI /500 EURO
*pentru fiecare clasă suplimentară de produse sau/ şi servicii ...................... 297 LEI /   60 EURO
*pentru un element figurativ sau o marcă având grafică specială (suplimentar
  faţă de taxele menţionate anterior ................................................................ 297 LEI / 60 EURO
3.          Reînnoirea unei mărci după expirarea duratei de protecţie în curs (taxă achitată în termen

11. TABEL CUPRINZÂND MĂRCILE 
CARE EXPIRĂ ÎN PERIOADA
01.11.2022-30.11.2022
ŞI URMEAZĂ A FI REÎNNOITE
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Tabel al mărcilor ce urmeaza să expire

Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

003044 004748 VAPORUB The Procter & Gamble Company 15/11/2022

003043 004747 VICK The Procter & Gamble Company 15/11/2022

008129 007840 KERB CORTEVA AGRISCIENCE LLC 24/11/2022

012867 007623 CRAVEN A CARRERAS LIMITED 03/11/2022

022065 028053 DIAMANT DAW SE 03/11/2022

019939 028054 EMLA ASPEN GLOBAL INCORPORATED 03/11/2022

019940 028055 FOSCAVIR CLINIGEN HEALTHCARE LIMITED 03/11/2022

003005 004724 PARATAC INFINEUM INTERNATIONAL LIMITED 03/11/2022

007767 005872 THERMOS THERMOS LLC 04/11/2022

023150 028063 OPAL FRUITS WM WRIGLEY JR COMPANY 05/11/2022

019941 028067 MR. CLEAN THE PROCTER AND GAMBLE
COMPANY

05/11/2022

013018 007658 STOMOXIN INTERVET INC. 09/11/2022

022495 028077 SARAN WRAP THE DOW CHEMICAL COMPANY 11/11/2022

020177 028083 BOTOX ALLERGAN, INC 12/11/2022

020183 028097 INVESTRONICA INVESTRONICA, S.A. 13/11/2022

003017 004730 OMRON OMRON CORPORATION 15/11/2022

003023 004734 SCANIA SCANIA CV AKTIEBOLAG 15/11/2022

003025 004736 TOYOBO TOYO BOSEKI KABUSHIKI KAISHA 15/11/2022

003042 004746 VICKS The Procter & Gamble Company 15/11/2022

003028 004738 CLEARASIL RECKITT BENCKISER
DEUTSCHLAND GmbH

15/11/2022

003032 004742 FORMULA 44 The Procter & Gamble Company 15/11/2022

003046 004750 HYDREA E R SQUIBB & SONS LLC 15/11/2022

003060 004761 MILTON MILTON INTERNATIONAL 15/11/2022

003065 004764 TREFLAN Gowan Company LLC 15/11/2022

020442 028104 SUPERPLAST SOCIETATEA COMERCIALA
POLICOLOR S.A.

16/11/2022

020192 028128 BENSON AND HEDGES JT INTERNATIONAL SA 23/11/2022

020194 028130 BARCLAY BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC

23/11/2022

021916 028138 TP TERAPLAST SA 23/11/2022
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

008039 005973 DALTOCEL HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 23/11/2022

007885 005924 PEPSI PEPSICO INC 24/11/2022

020203 028149 GLORIA GLORIA GmbH 25/11/2022

024323 028152 BEEFY-T HBI Branded Apparel Enterprises, LLC 26/11/2022

024322 028153 BEEFY-T HBI Branded Apparel Enterprises, LLC 26/11/2022

020204 028150 HANES HBI Branded Apparel Enterprises, LLC 26/11/2022

020207 028156 TROPICAL BLEND Beiersdorf AG 26/11/2022

020213 028185 PULMOZYME GENENTECH INC 27/11/2022

003073 004768 PLAYTEX HBI Branded Apparel Enterprises, LLC 27/11/2022

003078 004769 VOLVO VOLVO TRADEMARK HOLDING AB 27/11/2022

003070 004766 ANGOSTURA ANGOSTURA INTERNATIONAL
LIMITED

27/11/2022

003079 004770 VOLVO VOLVO TRADEMARK HOLDING AB 27/11/2022

007924 005934 SOFLENS BAUSCH & LOMB INCORPORATED 28/11/2022

007647 026714 AUTOVOPANT SOCIETATEA COMERCIALA
POLICOLOR S.A

30/11/2022

054305 M 2002
05912

ADVANTAGE THE GILLETTE COMPANY LLC 01/11/2022

055076 M 2002
05909

RCO TOYS JUCĂRIE PLUŞ PALEMO SIGN SRL 01/11/2022

053439 M 2002
05908

RCO SC STS INT'L SRL 01/11/2022

053364 M 2002
05922

KUNST WELLINGHAM LIMITED 01/11/2022

054177 M 2002
05916

MASONITE MASONITE INTERNATIONAL
CORPORATION

01/11/2022

053738 M 2002
05934

ADVANCED
CANDU REACTOR

ATOMIC ENERGY OF CANADA
LIMITED

04/11/2022

054620 M 2002
05933

ACR ATOMIC ENERGY OF CANADA
LIMITED

04/11/2022

052532 M 2002
05935

MEDIMFARM SC MEDIMFARM SA 04/11/2022

053719 M 2002
05944

ASROCK SC TORA SECURITY SYSTEMS SRL 05/11/2022

054621 M 2002
05945

EUROPOLIS SC JUNO SRL 05/11/2022
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

060193 M 2002
05957

CLASS HOTEL WHERE
CLASS MAKES

THE DIFFERENCE !

SC PROMOTIONAL INTERSERVICE
SRL

05/11/2022

053720 M 2002
05950

SEVEN CROWN DIAGEO NORTH AMERICA INC 05/11/2022

053352 M 2002
05978

ENTEREG GLAXO GROUP LIMITED 06/11/2022

054823 M 2002
05984

AURORA SC AEROSTAR SA 06/11/2022

053648 M 2002
05985

APRA SC AEROSTAR SA 06/11/2022

053359 M 2002
05986

GRUP BANCA
COMERCIALĂ ROMÂNĂ

BANCA COMERCIALA ROMANA SA 06/11/2022

053404 M 2002
05958

DIMINEŢI DE
WEEK-END CU . . .

SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

06/11/2022

053441 M 2002
05960

LECŢIA MICULUI MELOMAN SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

06/11/2022

055281 M 2002
05995

BUSINESS CLASS VASILE-SILVIU PRIGOANA 07/11/2022

058859 M 2002
05991

TIO SC TIOSS COMMERCE SRL 07/11/2022

053518 M 2002
05990

TIOSS SC TIOSS COMMERCE SRL 07/11/2022

053517 M 2002
05988

TINA SC TIOSS COMMERCE SRL 07/11/2022

055904 M 2002
06000

ŞTIRILE DIN TRANSILVANIA SC INTERMARK S.R.L. 07/11/2022

066480 M 2002
06003

NAŢIONAL PLUS ABC SC INTERMARK S.R.L. 07/11/2022

066546 M 2002
06002

NAŢIONAL PLUS FM SC INTERMARK S.R.L. 07/11/2022

062116 M 2002
06008

ŞTIRILE NAŢIONALE SC INTERMARK S.R.L. 07/11/2022

065304 M 2002
06004

NAŢIONAL ABC SC INTERMARK S.R.L. 07/11/2022

055894 M 2002
06010

ŞTIRILE BIHORENE SC INTERMARK S.R.L. 07/11/2022

066568 M 2002
06011

NAŢIONAL PLUS TV SC INTERMARK S.R.L. 07/11/2022
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Nr.
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Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

052433 M 2002
06012

ROMWOOD BERECZKI ZSOLT 07/11/2022

059532 M 2002
06020

GRUPUL ROMÂN
PENTRU INVESTIŢII ŞI
CONSULTANŢĂ (RGIC)

GRUPUL ROMAN PENTRU INVESTITII
SI CONSULTANTA IFN (RGIC) SA

07/11/2022

053840 M 2002
06027

UNIC SC UNIC COMPANY SRL 08/11/2022

051898 M 2002
06021

AQUADOX TURC AUREL VASILE 08/11/2022

053430 M 2002
06028

AMLOVASC SC TERAPIA SA 08/11/2022

052541 M 2002
06030

CESAROM CERAMICA
DE CALITATE

SC LASSELSBERGER SA 08/11/2022

056380 M 2002
06031

INFO CONSULTING
BULETIN LUNAR

GRUPUL ROMAN DE INVESTITII SI
CONSULTANTA SA

08/11/2022

058579 M 2002
06044

CLOVIRAL SC ANTIBIOTICE SA 08/11/2022

053664 M 2002
06035

FEENEY'S FIRST IRELAND SPIRITS COMPANY
LIMITED

08/11/2022

053433 M 2002
06040

EKA SC ROMPAK SRL 08/11/2022

053431 M 2002
06033

ULKER CLIP YILDIZ HOLDING A.S. 08/11/2022

053434 M 2002
06041

EKA ENERGY SC ROMPAK SRL 08/11/2022

053435 M 2002
06042

EKA VALORE SC ROMPAK SRL 08/11/2022

054989 M 2002
06039

ETNOS SC TRUST LF TRADE SRL 08/11/2022

052722 M 2002
06057

HBF TotalEnergies SE 11/11/2022

052638 M 2002
06058

ARCHIMEDES CODMAN NEURO SCIENCES SARL 11/11/2022

052637 M 2002
06056

CERAN TotalEnergies SE 11/11/2022

052640 M 2002
06060

EXPRESSFASHION EXPRESS, LLC 11/11/2022

052396 M 2002
06047

KET KOMPASS SC KOMPASS EUROTRAVEL SRL 11/11/2022
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marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

052397 M 2002
06048

EMERITE SC TELLURIUM CHEMICAL CO SRL 11/11/2022

053815 M 2002
06077

LIPAFIB SC TERAPIA SA 12/11/2022

053797 M 2002
06063

NOVADIM CHEMINOVA A/S 12/11/2022

053699 M 2002
06070

DENTIMAN WM WRIGLEY JR COMPANY 12/11/2022

053816 M 2002
06078

LIPOFIB SC TERAPIA SA 12/11/2022

055177 M 2002
06073

PHOTO MAGAZINE ARHIRE LEON ION 12/11/2022

053665 M 2002
06100

PASSION DESCOPERA-
I MISTERUL

SC PRODAL 94 SRL 13/11/2022

054088 M 2002
06128

SMARTPAYROLL SMARTREE HRTECH S.R.L. 13/11/2022

053232 M 2002
06130

SMARTPERSONNEL SMARTREE ROMANIA SRL 13/11/2022

053233 M 2002
06131

SMARTTIME SMARTREE HRTECH S.R.L. 13/11/2022

053239 M 2002
06137

SMARTPERFORMANCE SMARTREE ROMANIA SRL 13/11/2022

053649 M 2002
06124

DAY DREAM SC RO STAR SA 13/11/2022

053650 M 2002
06125

DOINA SC RO STAR SA 13/11/2022

053935 M 2002
06127

FANY LUX COLLECTION SC PROCOSFIN COMP SRL 13/11/2022

053769 M 2002
06116

PERLA SA FARMEC SA 13/11/2022

IG 00024 G 2002
00024

TARGU SECUIESC SOCIETATEA NATIONALA A APELOR
MINERALE SA

13/11/2022

IG 00025 G 2002
00025

IASI COPOU SOCIETATEA NATIONALA A APELOR
MINERALE SA

13/11/2022

IG 00023 G 2002
00023

MOARA DRACULUI SOCIETATEA NATIONALA A APELOR
MINERALE SA

13/11/2022

053567 M 2002
06182

KRAMER SC ROCHUS SRL 14/11/2022

053595 M 2002
06183

OPTIMEAT SC OPTIMEAT SRL 14/11/2022
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058167 M 2002
06156

RADIO M PLUS FRASILA PETRU 14/11/2022

054475 M 2002
04514

PREPARATE DIN
CARNE RADIC STAR
LIDER DE CALITATE

SC RADIC STAR SRL 14/11/2022

053652 M 2002
06198

EUROCHIT MATERIALE
PENTRU FINISAJE

SC EURO MGA PRODUCT SRL 15/11/2022

091243 M 2002
06191

ZORLU LINEN ZORLUTEKS TEKSTIL TICVE SAN AS 15/11/2022

091244 M 2002
06192

TAC LINEN ZORLUTEKS TEKSTIL TICVE SAN AS 15/11/2022

053654 M 2002
06204

IFF INTERNATIONAL FLAVORS &
FRAGRANCES INC

15/11/2022

053655 M 2002
06207

CANDY STRESS SC ROMDIL PROD SRL 15/11/2022

053747 M 2002
06209

RONDELA SC ROMDIL PROD SRL 15/11/2022

053748 M 2002
06211

FRAM COMPANIA NATIONALA ROMARM SA
FILIALA SC UZINA MECANICA SADU
SA

15/11/2022

060077 M 2002
06223

KILKENNY DIAGEO IRELAND 18/11/2022

053610 M 2002
06226

PROVIDING THE
FUTURE RDS

SC RCS & RDS SA 18/11/2022

053406 M 2002
06242

MOLDWAYS SC MOLDWAYS SRL 19/11/2022

053770 M 2002
06243

TASSARA SC MOLDWAYS SRL 19/11/2022

053408 M 2002
06256

DACĂ NU AI GRIJĂ DE
CLIENTUL TĂU, ÎN MOD

SIGUR VA AVEA ALTCINEVA

SC BILANCIA EXIM SRL 19/11/2022

053601 M 2002
06252

SAFE MAX MONSANTO TECHNOLOGY LLC 19/11/2022

053771 M 2002
06251

DENTIMAN WM WRIGLEY JR COMPANY 19/11/2022

054418 M 2002
06254

WICK BABYBALSAM THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 19/11/2022

053407 M 2002
06255

NOI VĂ ALIMENTĂM
SUCCESUL

SC BILANCIA EXIM SRL 19/11/2022

053520 M 2002
06228

FUBU SC LEE'S EUROCO SRL 19/11/2022
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065766 M 2002
06268

SUPER CRISTAL COLGATE-PALMOLIVE (ROMANIA)
S.R.L.

20/11/2022

053444 M 2002
06261

FLUID SC DIAMOND GROUP SRL 20/11/2022

053365 M 2002
06259

CARA HAME s.r.o. 20/11/2022

053448 M 2002
06292

CRIPAL SC CRIPAL IMPEX SRL 21/11/2022

055181 M 2002
06289

UPS SUPPLY
CHAIN SOLUTIONS

UNITED PARCEL SERVICE OF
AMERICA INC.

21/11/2022

055282 M 2002
06301

CCS TRADE SC CCS TRADE SRL 22/11/2022

053700 M 2002
06300

DUST STOP SC CROMINVENT SRL 22/11/2022

055613 M 2002
06299

RARĂUL RARĂUL SA 22/11/2022

053701 M 2002
06305

NATOFF SC TOTAL MIHOC PROD SRL 22/11/2022

055439 M 2002
06310

ATLAS ACCESSORIES SC EASTERN DIGITAL SRL 22/11/2022

053921 M 2002
06314

CHAMPIX C.P PHARMACEUTICALS
INTERNATIONAL C.V.

22/11/2022

056329 M 2002
06315

DUAVIVE Wyeth LLC 22/11/2022

053432 M 2002
06036

LEONARDO SC LEONARDO SRL 22/11/2022

056501 M 2002
06369

COLGATE SIMPLY WHITE COLGATE PALMOLIVE COMPANY 25/11/2022

056287 M 2002
06349

OLLY SC INTERMARK S.R.L. 25/11/2022

053799 M 2002
06350

ROSENBERG SC INTERMARK S.R.L. 25/11/2022

054849 M 2002
06351

ARITA SC INTERMARK S.R.L. 25/11/2022

054674 M 2002
06352

DINERS CLUB DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD 25/11/2022

056425 M 2002
06348

MULTINET SC INTERMARK S.R.L. 25/11/2022

053805 M 2002
06358

CENTRINO INTEL CORPORATION 25/11/2022
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053131 M 2002
06361

PALMOLIVE SPA COLGATE PALMOLIVE COMPANY 25/11/2022

053132 M 2002
06362

PALMOLIVE THERMAL SPA COLGATE PALMOLIVE COMPANY 25/11/2022

056496 M 2002
06365

COLGATE SIMPLY
SENSITIVE

COLGATE PALMOLIVE COMPANY 25/11/2022

056499 M 2002
06367

COLGATE SIMPLY FRESH COLGATE PALMOLIVE COMPANY 25/11/2022

055223 M 2002
06372

NETEROM CASIN SC SIDERMA SA 26/11/2022

053938 M 2002
06375

EUROCLINIC BUCURESTI SC EUROCLINIC HOSPITAL SA 26/11/2022

053171 M 2002
06419

ATITUDINEA TIBERIU NEMET 26/11/2022

054833 M 2002
06390

NATURE'S BOUNTY
AMERICANE

VITAMINE NATURALE

NATURE'S BOUNTY, INC. 26/11/2022

052641 M 2002
06423

DICLAZID SC TERAPIA SA 27/11/2022

053875 M 2002
06421

AG SC ASCO GRUP SRL 27/11/2022

053739 M 2002
06422

SANTO HONEST GENERAL TRADING S.R.L. 27/11/2022

052679 M 2002
06427

CONTY SC TIP TOP FOOD INDUSTRY SRL 27/11/2022

122584 M 2011
06037

APIVITA NATURAL
PRODUCTS

Apivita S.A. 27/11/2022

053723 M 2002
06443

KARAT SC REWE (ROMÂNIA) SRL 28/11/2022

053725 M 2002
06452

HAIG DIAGEO BRANDS B.V. 28/11/2022

053726 M 2002
06453

SWING DIAGEO BRANDS B.V. 28/11/2022

053729 M 2002
06465

VALUTENS SC ANTIBIOTICE SA 28/11/2022

053963 M 2002
06441

SFATUL MEU SC BURDA ROMANIA SRL 28/11/2022

054153 M 2002
06454

BLACK & WHITE DIAGEO BRANDS B.V. 28/11/2022

1112



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

053728 M 2002
06460

EFICEF SC ANTIBIOTICE SA 28/11/2022

053962 M 2002
06439

ZAHARUL ROMANESC AGRANA ROMANIA S.R.L. 28/11/2022

053972 M 2002
06464

CAMELEON SC POWER PACIFIC CORPORATION
SRL

28/11/2022

053727 M 2002
06455

BELL'S DIAGEO SCOTLAND LIMITED 28/11/2022

057449 M 2002
06463

PRO NUTRITION SC PRO NUTRITION IMPEX SRL 28/11/2022

056261 M 2002
06462

FUNDATIA STUDIUM
ALAPITVANY

FUNDATIA STUDIUM 28/11/2022

054374 M 2002
06458

KIRBY NINTENDO CO LTD 28/11/2022

053751 M 2002
06491

KUWAIT PETROLEUM CORPORATION 29/11/2022

053752 M 2002
06492

Q8 KUWAIT PETROLEUM CORPORATION 29/11/2022

056717 M 2002
06489

TRAKINAS Intercontinental Great Brands LLC 29/11/2022

055033 M 2002
06493

UPS STORE UNITED PARCEL SERVICE OF
AMERICA INC.

29/11/2022

054330 M 2002
06471

SIVADOC SOFTWARE IMAGINATION & VISION
S.R.L.

29/11/2022

053657 M 2002
06503

REVIKEN SC GEDEON RICHTER ROMÂNIA SA 30/11/2022

129453 M 2012
07085

SHORTLEASE SC FLEET MANAGEMENT SERVICES
SRL

01/11/2022

129451 M 2012
07086

FLEXILEASE SC FLEET MANAGEMENT SERVICES
SRL

01/11/2022

123829 M 2012
07087

CHIMALIM SC CHIMALIM SRL 01/11/2022

124002 M 2012
07079

TE ŢINEM LA CURENT SC EUROTECH SRL 01/11/2022

129452 M 2012
07084

LONGLEASE SC FLEET MANAGEMENT SERVICES
SRL

01/11/2022

145584 M 2012
07089

SIRULO
NEPTANCEGYUTTES

BENEDEK IOSIF 01/11/2022

124524 M 2012
07095

MACELARIA SULTAN
BEAUTY PUI VITA OAIE

SC BEAUTY CARNPROD SRL 01/11/2022
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123878 M 2012
07077

ELM 327 RUSSU T TEODOR INTREPRINDERE
INDIVIDUALA

01/11/2022

124005 M 2012
07093

gift books
CADOURI DE CITIT

SC DIGITAL WEB EXPERT SRL 01/11/2022

123895 M 2012
07078

FORUMUL GERMAN FORUMUL DEMOCRAT AL
GERMANILOR DIN ROMANIA

01/11/2022

124593 M 2012
07090

REPMED OUATU CIPRIAN CONSTANTIN 01/11/2022

124310 M 2012
07094

Brielle natural
handmade cosmetics

BALOGH MARIANA GABRIELA 01/11/2022

123288 M 2012
07099

PERLA SC BEST FOODS PRODUCTIONS SRL 01/11/2022

128651 M 2012
07100

WEBSTYLER
FORWARD THINKERS

SC WEBSTYLER SRL 01/11/2022

129926 M 2012
07105

Practical Leadership SC TMI TRAINING & CONSULTING
SRL

01/11/2022

124244 M 2012
07096

Piretronil Forte EC SC PROSAN LABORATOR DE
PROFILAXIE SANITARA SRL

01/11/2022

124638 M 2012
07106

Musai List PANTIS OCTAVIAN DAN 01/11/2022

125704 M 2012
07107

Oedosushi SC OKTOMANIA SRL 01/11/2022

124902 M 2012
07080

CÂRNAŢI DE SĂPÂNŢA SC TOTO SRL 01/11/2022

124754 M 2012
07101

KOBER
PROFESIONAL arteco

KOBER SRL 01/11/2022

124055 M 2012
07081

BluMed clinics SC CLINICA BLUMED SRL 01/11/2022

134808 M 2012
07102

KOBER 3 IN 1
metall schutzlack

KOBER SRL 01/11/2022

129125 M 2012
07097

egg-dog CRISTINA PANA 01/11/2022

124105 M 2012
07082

ALBACHER DUNKEL SC ROMAQUA GROUP SA 01/11/2022

124755 M 2012
07103

KOBER STUC PRO
PROFESIONAL

KOBER SRL 01/11/2022

124299 M 2012
07104

Depozitul Start Dublu BANCPOST S.A. 01/11/2022

124383 M 2012
07114

LAVITEX PROD SC LAVITEX PROD SRL 02/11/2022
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123794 M 2012
07126

Romanian CSR Awards LĂCRĂMIOARA BOTEZATU 02/11/2022

124546 M 2012
07111

MEZE KIRDI EMRE 02/11/2022

126822 M 2012
07127

RO.WE.NI INTERNATIONAL SC RO.WE.NI. INTERNATIONAL SRL 02/11/2022

123977 M 2012
07112

DENTSON SC DENTSON CLINIC SRL 02/11/2022

129220 M 2012
07120

NAPOLEON SC PROBRAND MARKETING &
LOGISTICS SRL

02/11/2022

124432 M 2012
07122

Lubris SC LUBRISTORE SRL 02/11/2022

123618 M 2012
07125

NaviGo Travel SC ANDREI CONSULTANTA SRL 02/11/2022

124109 M 2012
07139

SZEKELY CHILI SC EKO ONLINE MEDIA SRL 05/11/2022

161557 M 2012
07149

PLAIURILE BUCOVINEI SC FACOS SA 05/11/2022

124480 M 2012
07141

MARA SC MOLDWAYS SRL 05/11/2022

124049 M 2012
07137

Laimonci SC ANT UNIVERSAL SRL 05/11/2022

124947 M 2012
07151

TÂRGOVEŢII VECHI SC FACOS SA 05/11/2022

124081 M 2012
07157

ROLAM TRITECH GROUP SRL 05/11/2022

123729 M 2012
07129

FUNDATIA CRUCEA ALBA FUNDATIA CRUCEA ALBA 05/11/2022

123634 M 2012
07143

MAC CHECK LAURENTIU GABRIEL BRAILEANU 05/11/2022

124046 M 2012
07144

YQEN LAURENTIU GABRIEL BRAILEANU 05/11/2022

124045 M 2012
07146

WAXIBA LAURENTIU GABRIEL BRAILEANU 05/11/2022

125943 M 2012
07131

XXL MEGA DISCOUNT SC REWE (ROMÂNIA) SRL 05/11/2022

124158 M 2012
07162

One Touch Advertising SC ONETOUCH ADVERTISING GRUP
SRL

05/11/2022

126536 M 2012
07154

BIROU DE MEDIATOR MARDARE
DANA

05/11/2022
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145450 M 2012
07148

PERLA TRANSILVANIEI SC JIDVEI SRL FILIALA ALBA 05/11/2022

124948 M 2012
07150

ŢARA DE SUS SC FACOS SA 05/11/2022

123843 M 2012
07132

MUZEUL PARFUMULUI SC GREEN NET SA 05/11/2022

145428 M 2012
07163

Esthetic food CAMELIA-GEORGETA ŞUCU 05/11/2022

123630 M 2012
07133

MUGUR DE VERDE SC ROMES GRUP INTERNATIONAL
SRL

05/11/2022

126384 M 2012
07155

EŞTI GRAS ŞI URÂT?
RĂMÂI DOAR URÂT!

SC DOITFORFUN SRL 05/11/2022

124377 M 2012
07165

KOOL SC EUROMENTOR DEVELOPMENT
SRL

05/11/2022

124563 M 2012
07156

EAT&FUN SC REFIN DEVELOPMENT SRL 05/11/2022

124050 M 2012
07134

DELUX SECURITY DELUX SECURITY 05/11/2022

123910 M 2012
07166

POWERSCREEN
CORPORATION

SC POWERSCREEN CORPORATION
SRL

05/11/2022

124207 M 2012
07207

Aristerm SC ARISTERM SRL 06/11/2022

124303 M 2012
07182

tirbuşon.ro SC APROPO MEDIA SRL 06/11/2022

126194 M 2012
07208

APPA www.appa.ro
priveşte spre interior

CIUBUC DORIAN 06/11/2022

124091 M 2012
07142

CEMINTER - CEMINTER
INTERNATIONAL S.R.L.

SC CEMINTER INTERNATIONAL SRL 06/11/2022

124133 M 2012
07206

NU TE LASA LA GREU Unilever IP Holdings B.V. 06/11/2022

127065 M 2012
07169

OLD TOWN SANDULESCU IOAN ALEXANDRU 06/11/2022

124897 M 2012
07209

appa priveşte spre interior CIUBUC DORIAN 06/11/2022

124898 M 2012
07210

APPA Echilibru de
sănătate şi frumuseţe

CIUBUC DORIAN 06/11/2022

124176 M 2012
07183

QWeekly CRISTEA IRINA-ELENA 06/11/2022

124583 M 2012
07175

STUDENT CURIER SC ALL INCLUSIVE SPECIAL SRL 06/11/2022
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147622 M 2012
07212

PUERTO del GUSTO
VITAL NATURAL

ORIGINAL APROBADO

NOMENIUS SRL 06/11/2022

124175 M 2012
07184

Funky Donkey CRISTEA MARIUS-IOAN 06/11/2022

147623 M 2012
07213

NATURA MARIS
DELICII SĂNĂTOASE

SC NOMENIUS SRL 06/11/2022

124275 M 2012
07185

Suited FARKAS DANIEL 06/11/2022

128368 M 2012
07176

Gala VET-Medica SC ADVICE COMMUNICATION SRL 06/11/2022

128370 M 2012
07177

Ghidul animalelor
de companie

SC ADVICE COMMUNICATION SRL 06/11/2022

147624 M 2012
07214

KORAB DE PESTE
MĂRI ŞI ŢĂRI

NOMENIUS SRL 06/11/2022

126274 M 2012
07196

LR LaRambla
COCKTAILS & TAPAS

CLAUDIU CONSTANTIN COSTIN 06/11/2022

128371 M 2012
07178

GHIDUL ANIMALELOR SC ADVICE COMMUNICATION SRL 06/11/2022

127725 M 2012
07186

COMPLEX
COMERCIAL SYMA

SC SMART IMOB MANAGER SRL 06/11/2022

128372 M 2012
07179

CHINOLOGIA SC ADVICE COMMUNICATION SRL 06/11/2022

124259 M 2012
07187

ELECTRONICA AZI EURO STANDARD PRESS 2000 SRL 06/11/2022

124230 M 2012
07188

Vila 23 Spa and
Conference Lake Resort

VILA 23 SNAGOV SRL 06/11/2022

124229 M 2012
07189

V23 Spa and
Conference Lake Resort

VILA 23 SNAGOV SRL 06/11/2022

147625 M 2012
07215

NATURA MARIS
DELICII SĂNĂTOASE

NOMENIUS SRL 06/11/2022

126565 M 2012
07216

KORAB DE PESTE
MĂRI ŞI ŢĂRI

NOMENIUS SRL 06/11/2022

126786 M 2012
07201

DELTA HOSPITAL
ENDOSCOPIC

TRAINING CENTER

FUNDATIA PENTRU CHIRURGIE
LAPAROSCOPICA TORACOSCOPICA
SI ALTE TEHNICI MINIM INVAZIVE

06/11/2022

124054 M 2012
07180

ACVARII DE VIS FLORIN RACOVITA 06/11/2022

147626 M 2012
07218

PUERTO DEL GUSTO
VITAL NATURAL

ORIGINAL APROBADO

NOMENIUS SRL 06/11/2022
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126872 M 2012
07203

FOREST RESTAURANT RIMOBI INVESTMENTS SA 06/11/2022

123836 M 2012
07181

EXPERTOPTIC SC INTERAND SRL 06/11/2022

131368 M 2013
05799

The Voice ProSieben Television GmbH 06/11/2022

125799 M 2012
07233

Smântână de Bucătărit
COVALACT DE ŢARĂ

SC COVALACT SA 07/11/2022

123958 M 2012
07235

Edenia SC MACROMEX SRL 07/11/2022

145502 M 2012
07236

LA STRADA
CONTEMPORARY

GELATO Pret-a-porter
crafted ice cream & sorbets

SC MACROMEX SRL 07/11/2022

124209 M 2012
07221

NEXT LEVEL SECURITY SC NEXT LEVEL SECURITY SRL 07/11/2022

124006 M 2012
07237

FOREST FRUIT LAND FFL STĂNIA CORNELIU 07/11/2022

141802 M 2012
07242

MN SC M & N CONSULT SRL 07/11/2022

124181 M 2012
07227

Feguro SC FEGURO SRL 07/11/2022

123861 M 2012
07240

FESTIVALUL
INTERNATIONAL DE FILM

PENTRU COPII AMENA

SC AMENA FILM SRL 07/11/2022

127205 M 2012
07245

SUPER JACKPOT SB GROUP LTD 07/11/2022

142823 M 2012
07223

POEMA NITA MIHAELA OANA 07/11/2022

145552 M 2012
07228

REZERVA FAMILIEI SC MERA COM INTERNATIONAL SRL 07/11/2022

123692 M 2012
07229

EPICENTRUM SC MERA COM INTERNATIONAL SRL 07/11/2022

123935 M 2012
07243

SCUTUL NEGRU SISTEME
DE SECURITATE

SC SISTEME DE SECURITATE
SCUTUL NEGRU SRL

07/11/2022

124140 M 2012
07230

NOCTIA SC MERA COM INTERNATIONAL SRL 07/11/2022

123863 M 2012
07226

RF ŞCOALA & GRĂDINIŢA
ROMÂNO-FINLANDEZĂ

SCOALA & GRADINITA ROMANO-
FINLANDEZA

07/11/2022

124933 M 2012
07232

NIKOS GREEK TAVERNA SUFRO COMPANY SRL 07/11/2022
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122719 M 2012
06841

ATLAS NETWORKING SC ATLAS NETWORKING SRL 07/11/2022

124034 M 2012
07261

CRAMELE BUNESCU SC SPEED SRL 08/11/2022

125005 M 2012
07258

METALOTERM
CONSTRUCTII - MONTAJ

SC METALOTERM SRL 08/11/2022

124003 M 2012
07262

LUCIUS SC SPEED SRL 08/11/2022

123813 M 2012
07273

cârtiţa plimbăreaţă TEODOR -ALEXANDRU IONESCU 08/11/2022

123968 M 2012
07253

ALMOUWAFAK Nuts & Dried
Fruits Add Delectation To life

SC ALMOUWAFAK IMPORT &
EXPORT SRL

08/11/2022

126432 M 2012
07246

COMPANIA DE TAXIMETRE SPEED
TAXI SRL

08/11/2022

124051 M 2012
07254

Artmosfera Take a
break for creativity

STANCIU GABRIELA 08/11/2022

124039 M 2012
07267

PÂINE CU DICHIS SC SAPTE SPICE SA 08/11/2022

124173 M 2012
07268

Gusturi noi PÂINE
CU DICHIS

SC SAPTE SPICE SA 08/11/2022

135493 M 2012
07270

DUOGRAO SOCIETE DES PRODUITS NESTLE
S.A.

08/11/2022

137270 M 2012
07256

REPEDE Pressure Control
Sealing Performance.

REPEDE SANDA 08/11/2022

125397 M 2012
07271

VICII .net PART
OF YOUR LIFE

FURCOIU PAUL CRISTIAN 08/11/2022

127628 M 2012
07257

Skirt Bike DELIU OANA MARIA 08/11/2022

123717 M 2012
07274

brillis SC OPTIKO SRL 08/11/2022

126700 M 2012
07252

Ferma Bunicilor ouă
şi carne de prepeliţă

SC ARICONA SRL 08/11/2022

124196 M 2012
07260

Geona SC GEONA CONST SRL 08/11/2022

123932 M 2012
07275

uN nicudumitrescu.ro
Pur şi Simplu Românesc

DUMITRESCU NICULAE 08/11/2022

123736 M 2012
07276

Laura8 CRAFTING
EMOTIONS

LAURA ROTILEANU 08/11/2022

124726 M 2012
07278

Rene Faure SC VINICOLA AVEREŞTI 2000 SA 09/11/2022
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124221 M 2012
07296

Ţara lui Andrei, o schimbare
inspirată de Petrom

SC OMV PETROM SA 09/11/2022

124302 M 2012
07283

Dikoko SC LOCKET TRADING SRL 09/11/2022

124313 M 2012
07279

Nedcon SC NEDCON MARITIME SRL 09/11/2022

124225 M 2012
07280

SUCCESUL TAU.
EXPERIENTA NOASTRA!

SC SUCCES NIC COM SRL 09/11/2022

123530 M 2012
07297

PEEK & CLOPPENBURG PEEK & CLOPPENBURG KG 09/11/2022

124380 M 2012
07284

APIS SANA SC COMPLEX APICOL VECESLAV
HARNAJ SA

09/11/2022

125696 M 2012
07282

TPT
THEPARTYTRACKER.COM

DRAGOŞ ANDREI 09/11/2022

123985 M 2012
07298

URSUS CLUJ 1878 URSUS BREWERIES SA 09/11/2022

143021 M 2012
07299

CLARIOL SC MÂNDRA SA 09/11/2022

124222 M 2012
07295

Ţara lui Andrei....O ţară
mai bună în fiecare zi!

SC OMV PETROM SA 09/11/2022

143022 M 2012
07300

MÂNDRA SC MÂNDRA SA 09/11/2022

123940 M 2012
07292

WENIDE SC JIN BAO 1999 SRL 09/11/2022

146037 M 2012
07294

LACRIMA SOARELUI SC ULCO TRADING SRL 09/11/2022

124455 M 2012
07088

Saltempo Prospeţime şi
savoare pentru fiecare !

SC SALTEMPO SRL 09/11/2022

128362 M 2012
07336

PIESE KTM.RO SC EVOLUTIV DATA SRL 12/11/2022

125124 M 2012
07313

Sa cresti mare si voinic SC VINCON VRANCEA SA 12/11/2022

172721 M 2012
07337

MODELISM SC MODELISM INTERNATIONAL SRL 12/11/2022

124629 M 2012
07314

Vin de evenimente SC VINCON VRANCEA SA 12/11/2022

172720 M 2012
07338

MODELISM
INTERNATIONAL

SC MODELISM INTERNATIONAL SRL 12/11/2022

125033 M 2012
07302

CA CASA AFACERILOR SC CASA AFACERILOR SA 12/11/2022
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172380 M 2012
07324

MOARA LUNCA DUNARII SC AGRO-CHIRNOGI SA 12/11/2022

125034 M 2012
07303

PAVILION COMERCIAL
CASA AFACERILOR

SC CASA AFACERILOR SA 12/11/2022

124767 M 2012
07325

FUNDATIA SFANTUL
SPIRIDON BACAU

POPA DANIELA 12/11/2022

125011 M 2012
07318

DEROMÂNIA UNILEVER SOUTH CENTRAL
EUROPE SA

12/11/2022

124625 M 2012
07319

OK SERIOZITATE-
INCREDERE

FONDAT 1994 SINCE

SC OK EXCHANGE HOUSE SRL
SC OK CREDO CONS SRL
SC OK GUARD SRL

12/11/2022

125579 M 2012
07342

STYLO Fashion Stationery PREDA SABIN GABRIEL 12/11/2022

145489 M 2012
07320

ROC RIDERS CLUB.RO SC MEDIA PRODUCTION GROUP SRL 12/11/2022

145603 M 2012
07305

DEMCO SC DEMCO ELECTRO DESIGN SRL 12/11/2022

131184 M 2012
07327

HRI WATER BALANCE IOSIF BALINT 12/11/2022

124271 M 2012
07328

IZI SC ATTOSOFT SRL 12/11/2022

124269 M 2012
07329

IZI SOFTWARE SC ATTOSOFT SRL 12/11/2022

124270 M 2012
07330

IZI CONT SC ATTOSOFT SRL 12/11/2022

124875 M 2012
07306

MISS BANEASA POPESCU SORIN VASILE 12/11/2022

123981 M 2012
07343

COVASNA STAŢIUNEA
CELOR 1000 DE

IZVOARE DE SĂNĂTATE

ROSNER HERMAN 12/11/2022

124876 M 2012
07307

MISS SECTOR POPESCU SORIN VASILE 12/11/2022

124877 M 2012
07308

MISS PRAHOVA POPESCU SORIN VASILE 12/11/2022

124878 M 2012
07309

MISS CRAIASA ZAPEZII POPESCU SORIN VASILE 12/11/2022

124119 M 2012
07331

VIAŢA nemţeană AGHEORGHESEI MARIANA 12/11/2022

172671 M 2012
07322

SCHOLL FRIENDLY CS SALES AND MARKETING SRL 12/11/2022
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130294 M 2012
07323

ROCK THE SCHOOL SC PIGNA ROMANIA IMPEX SRL 12/11/2022

124879 M 2012
07310

MISS CAPITALA POPESCU SORIN VASILE 12/11/2022

124092 M 2012
07332

evocomputers SC EVOTRADE SRL 12/11/2022

124093 M 2012
07333

EVOCOMPUTERS SC EVOTRADE SRL 12/11/2022

125827 M 2012
07326

sic card SZEKELYFOLDI
DIAKIGAZOLVANY

Legitimaţie pentru Elevi din
Ţinutul Secuiesc/Schooler's
Identity Card for Szeklerland

ZSIGMOND JOZSEF 12/11/2022

124156 M 2012
07311

Steff BOUTIQUE SC STEFITEX SRL 12/11/2022

124841 M 2012
07362

SC INTERNATIONAL SA 13/11/2022

134999 M 2012
07367

ALPHA CLINICS SC ALPHA CLINICS SRL 13/11/2022

138678 M 2012
07361

GRILLANDIA TARAMUL
GRATARELOR

SC TERRAVERDE SRL 13/11/2022

127847 M 2012
07358

BEI CE VREI SC B.D.G. IMPORT SRL 13/11/2022

124240 M 2012
07347

o iubire alb albastra STANCIU-NISTOR GEORGE-MADALIN 13/11/2022

123710 M 2012
07364

Pun pariu pe talent IONESCU SIMONA
IONESCU SILVIU

13/11/2022

124061 M 2012
07365

TAXI MONDIAL ŞVEŢ RAMONA MĂDĂLINA 13/11/2022

124324 M 2012
07366

AUTOFLEX SC AUTOFLEX SRL 13/11/2022

127346 M 2012
06487

ŞCOALA DE DANS
ROMÂNESC LARISA

şi MARIN BARBU

BARBU LARISA MARIA 13/11/2022

145035 M 2012
07378

BGS MONITORIZARE
SI INTERVENTIE

SC BGS MONITORIZARE SI
INTERVENTIE SRL

14/11/2022

123933 M 2012
07382

LUNA SOLAI TULAI ANA FELICIA 14/11/2022

138883 M 2012
07397

Bridal Cafe CRETU ALINA
CRETU GHEORGHE

14/11/2022
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123862 M 2012
07389

FARADS FAHRRADS & IDEAS SRL-D 14/11/2022

124481 M 2012
07398

CLINICA DEL SORRISO SC SAMITEK SRL 14/11/2022

124594 M 2012
07399

ANA MAGIC ANA MAGIC INTERMED SRL 14/11/2022

124804 M 2012
07380

TORCIANO NICOLA 14/11/2022

126273 M 2012
07400

FIZIOTERAPIE
INTEGRATIVA

GRUIA ION 14/11/2022

124142 M 2012
07393

VINOBRAN SC TRADERO SRL 14/11/2022

138884 M 2012
07396

BLUMEN BEI ALINA CREDO CRETU ALINA
CRETU GHEORGHE

14/11/2022

123835 M 2012
07385

Restaurant Mistique SC BERGOLO SRL 14/11/2022

123960 M 2012
07390

ASPANORM SC BIO EEL SRL 14/11/2022

146342 M 2012
07403

DELTA DELTA ELECTRONICS INC 14/11/2022

123944 M 2012
07386

Kitchen Joy cook.
learn. socialize.

DAVIDOGLU IZESCU FLORIN ALBERT 14/11/2022

132166 M 2012
07387

STASO SC UNIT STASO PROTECT SRL 14/11/2022

138885 M 2012
07395

WEDAcademy
Certificat de excelenta

CRETU GHEORGHE
CRETU ALINA

14/11/2022

129408 M 2013
03293

DELTA DELTA ELECTRONICS INC 14/11/2022

123979 M 2012
07426

NOILE VINURI DE TOHANI,
BUNE CA ALTĂDATĂ !

SC DOMENIILE VITICOLE TOHANI
SRL

15/11/2022

131482 M 2012
07424

BONA FIDE FLOROIU VERONICA 15/11/2022

126456 M 2012
07410

ANCA & SILVIA
NEGULESCU

SC A.S. NEGULESCU SRL 15/11/2022

124128 M 2012
07427

AQUA CALM COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (A
DELAWARE CORPORATION)

15/11/2022

124766 M 2012
07405

TARAFUL FETELOR SC STELAND PROD SRL 15/11/2022

123965 M 2012
07407

ALBACHER RADLER SC ROMAQUA GROUP SA 15/11/2022
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132231 M 2012
07412

PASTILA PSIHOLOGICĂ DANIEL DAVID 15/11/2022

124070 M 2012
07419

Best NUTS HAI! Seminţe
de floarea soarelui sarate

SC BEST FOODS PRODUCTIONS SRL 15/11/2022

123887 M 2012
07420

Brio Club MITUŢ IULIAN 15/11/2022

125905 M 2012
07409

INVENT-INVEST TARGUL
INTERNATIONAL

DE INVENTII

ASOCIATIA ABSOLVENTILOR
FACULTATII DE HIDROTEHNICA IASI

15/11/2022

126561 M 2012
07421

EVOSTAR AUTO SC MOLIFAG SRL 15/11/2022

124104 M 2012
07406

ALBACHER LEMON SC ROMAQUA GROUP SA 15/11/2022

126594 M 2012
07415

CAPITOLINA -
CITY CHIC HOTEL

SC ELMAFARM SRL 15/11/2022

124690 M 2012
07441

VALCO TUICA BATRANA VALCO S.A. 16/11/2022

124276 M 2012
07433

lem'sflex collection SC LEMET SRL 16/11/2022

124164 M 2012
07435

WISDOM YOUR OUTSIDE
PERSPECTIVE PILLAR

COMAN GEORGE ŞTEFAN 16/11/2022

139625 M 2012
07436

la Migdali CORINA-MIRELA SCHEUŞAN
SCHEUSAN CORNELIU-LAURENŢIU

16/11/2022

123879 M 2012
07440

CULOARE
ARMONIE PASIUNE

SC PRO-PLUS SRL 16/11/2022

124689 M 2012
07442

VALCO PIRAT ROM VALCO S.A. 16/11/2022

128750 M 2012
07451

Atelier Alarme SC TCA-DISTRIBUTION GRUP SRL 16/11/2022

124323 M 2012
07443

BADABUM SC ELECTRONIC WORLD SRL 16/11/2022

124928 M 2012
07437

CREATIV DESIGN
FURNITURE

SC FAR EST MOBILIER SRL 16/11/2022

124131 M 2012
07446

UNIVERSO NON PROFIT UNICREDIT S.p.A. 16/11/2022

122892 M 2012
07447

PAUZA CU GUST ROMANIA HYPERMARCHE S.A. 16/11/2022

123877 M 2012
07439

PP PROPLUS SC PRO-PLUS SRL 16/11/2022
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123783 M 2012
07429

POWER DOOR SC MILCA SRL 16/11/2022

124683 M 2012
07448

ethica Grupul Farmaciilor
Independente

ASOCIATIA FARMACIILOR
INDEPENDENTE "ETHICA"

16/11/2022

145750 M 2012
07445

Pap tot! BP PUBLISHING MEDIA SRL 16/11/2022

127717 M 2012
07430

STARCAPTURE S.C. STAR STORAGE S.A. 16/11/2022

124065 M 2012
07431

History of Communism
in Europe (HCE)

INSTITUTUL DE INVESTIGARE A
CRIMELOR COMUNISMULUI SI
MEMORIA EXILULUI ROMANESC
(IICCMER)

16/11/2022

124671 M 2012
07381

de la Luna ULEI SĂNĂTOS
PRESAT LA RECE

TULAI ANA FELICIA 16/11/2022

146504 M 2012
07346

BALINT MARGARETA 16/11/2022

126909 M 2012
07231

Expert Supplier SC EXPERT SOFTWARE SRL 19/11/2022

123971 M 2012
07468

CETATEA DOAMNEI SC CETATEA DOAMNEI SRL 19/11/2022

124231 M 2012
07434

Paradisul Verde KATALIN BORBATH 19/11/2022

124508 M 2012
07452

Esthetique Studio MARK ADRIANA 19/11/2022

124188 M 2012
07453

AGRICULTURA365 SC INFOAGRAR MEDIA SRL 19/11/2022

124419 M 2012
07461

RHEAL SC RHEAL SRL 19/11/2022

124408 M 2012
07462

Ascet ÎNCĂLŢĂMINTE
PENTRU MAŞINA TA

SC ASCET COM SRL 19/11/2022

123851 M 2012
07454

FUNDAŢIA OLGA
GUDYNN Oamenii

MICI fac lucruri MARI!

GUDYNN CĂTĂLIN CONSTANTIN
GUDYNN OLGA FLORENTINA

19/11/2022

123929 M 2012
07470

FAVARA GACHI MISU 19/11/2022

125261 M 2012
07472

TOP-DERM SC TOP-DERM u.n.i. SRL 19/11/2022

123898 M 2012
07455

BaZi Coaching RUSU VLAD RISVAN 19/11/2022

125195 M 2012
07456

ReikiLight RUSU VLAD RISVAN 19/11/2022
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124115 M 2012
07473

CONCURSUL NAŢIONAL DE
ORATORIE DEMOSTENE

CLUBUL ROTARY PITESTI 19/11/2022

123987 M 2012
07478

maminet Universul nostru. SC INTERBRANDS MARKETING &
DISTRIBUTION SRL

19/11/2022

124138 M 2012
07474

PIRAEUS BANK
BLACK & PRIVATE

PIRAEUS BANK ROMANIA SA 19/11/2022

125782 M 2012
07475

PIRAEUS BANK PRIVATE PIRAEUS BANK ROMANIA SA 19/11/2022

131265 M 2012
07457

russmedia SC RUSSMEDIA DIGITAL SRL 19/11/2022

127187 M 2012
07479

Mobile Direct Universul
accesoriilor pentru

smartphone-uri

KESSELRING SRL 19/11/2022

126781 M 2012
07459

CICO-CICU SC C.A.N. 2000 TRADING SRL 19/11/2022

124144 M 2012
07464

T V TUDOR I S VICTOR INTREPRINDERE
INDIVIDUALA

19/11/2022

124421 M 2012
07480

Gogoaşa Muntenească ...ca
la mama acasă

SORA PETRUTA
SORA ROMEO

19/11/2022

125176 M 2012
07466

BARGAUANII CANTA FOLK VLAD ANTON 19/11/2022

124134 M 2012
07476

Unilever IP Holdings B.V. 19/11/2022

126335 M 2012
07467

Asociatia SUTTER ANA POPESCU 19/11/2022

125356 M 2012
07484

KAZAN instalatii complete SC KAZINST GRUP SRL 20/11/2022

125113 M 2012
07491

Orella DRĂGAN MIHAELA 20/11/2022

126294 M 2012
07503

LIDLE COM S.R.L. SC LIDLE COM SRL 20/11/2022

127580 M 2012
07497

PRODUS ORIGINAL LiLA MIHAITA INDRA CRISTINA 20/11/2022

123931 M 2012
07485

SC HELP NET FARMA SA 20/11/2022

125306 M 2012
07493

MAJORD'OR LUXURY GIFTS IANOLIDE ARISTEL 20/11/2022

124708 M 2012
07486

Doncafe, momentul
tau de energie

SC STRAUSS ROMÂNIA SRL 20/11/2022
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124267 M 2012
07483

ZIUA TRAVEL MIHAI IONUŢ BRATILOVEANU 20/11/2022

124944 M 2012
07488

MISIUNEA CASA Secretul
amenajarilor de calitate

SC BABEL COMMUNICATIONS SRL 20/11/2022

124453 M 2012
07487

Doncafe, Momentul
tau de rasfat

SC STRAUSS ROMÂNIA SRL 20/11/2022

124314 M 2012
07504

The Solutions Factory
Real Business

Solutions, not Platforms

SC STAR STORAGE SA 20/11/2022

123792 M 2012
07496

MIXFARM SC DOLCEFARM SRL 20/11/2022

124315 M 2012
07505

Fabrica de soluţii
Soluţii de business

adevărate, nu platforme

SC STAR STORAGE SA 20/11/2022

124406 M 2012
07500

DOCUART APOSTOL DANIELA EUGENIA 20/11/2022

123859 M 2012
07502

TOP DERM UNI SC TOP-DERM u.n.i. SRL 20/11/2022

123748 M 2012
07509

PALMOLIVE THERMAL
SPA OCEAN VITALITY

Colgate-Palmolive Company (A
Delaware Corporation)

20/11/2022

124560 M 2012
07510

Career Leader YOUR
RIGHT CHOICE by Barnett

McCall Recruitment

SC BARNETT MCCALL
RECRUITMENT SRL

20/11/2022

126670 M 2012
07411

FREIDAVet SC FREIDA-VET SRL 21/11/2022

124973 M 2012
07512

IGIENOL SC INTERSTAR CHIM SA 21/11/2022

124974 M 2012
07513

LIBERTATE FARA MICROBI,
COPILARIE FARA GRIJI!

SC INTERSTAR CHIM SA 21/11/2022

124975 M 2012
07514

DEZINFECTARE
FARA CLOR,

COPILARIE FARA GRIJI!

SC INTERSTAR CHIM SA 21/11/2022

124603 M 2012
07515

ATD-DYNAMIC
ROMANIA TOUR

TABACARU ADRIAN 21/11/2022

145617 M 2012
07518

PIŢĂRĂI CHISER DĂNUŢ 21/11/2022

126319 M 2012
07528

KARTIFORT SUN WAVE PHARMA INTERNATIONAL
LIMITED

21/11/2022

137637 M 2012
07529

Pentru dimineţi mai fericite SC INTERAGRO LACTATE SRL 21/11/2022
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124165 M 2012
07519

PASTA BUONA SC M.P. BĂNEASA PASTE SA 21/11/2022

123982 M 2012
07538

Glamour MINISLIMS Violet JT INTERNATIONAL SA 21/11/2022

125812 M 2012
07530

FMR flashmobromania STATE JUDITH ANDREEA 21/11/2022

126992 M 2012
07539

NUTRITION Research
& Development ŞTIU
CE ŞI CÂT MĂNÂNC

SC NUTRITION RESEARCH &
DEVELOPMENT SRL

21/11/2022

123850 M 2012
07531

MONDEX SIBIU socks
panty since 1927 Ciorapi şi
lenjerie pentru toată familia!

VÎRCOLACU CALIN BOGDAN 21/11/2022

123976 M 2012
07541

SC PROCESS COLOR ART SRL 21/11/2022

123849 M 2012
07542

Process Color SC PROCESS COLOR ART SRL 21/11/2022

134706 M 2012
07532

FITOVEX SC FITOVEX SRL 21/11/2022

124549 M 2012
07533

iBookSquare SC GREEN INTELLIGENCE SRL - D 21/11/2022

124258 M 2012
07521

TEAM PROTGUARD SC PROTGUARD TEAM SRL 21/11/2022

124141 M 2012
07523

PLIK SC SAFF TRADING SRL 21/11/2022

139935 M 2012
07545

SIMCONTROL SC SIMCONTROL SOLUTIONS SRL 21/11/2022

124535 M 2012
07534

Socrates Clinic GOGULESCU ARMAND-PAUL-IOAN 21/11/2022

126161 M 2012
07535

EMYON PAZA SI
PROTECTIE RAPIDA

SC EMYON PAZA SI PROTECTIE
RAPIDA SRL

21/11/2022

124195 M 2012
07152

Eletet ado fuszerek DF World of Spices GmbH 21/11/2022

131242 M 2012
07558

COBZALITY ROMASCU FLORIN CATALIN
MAGHETI ROBERT

22/11/2022

124029 M 2012
07574

JIMANA GUARD SC JIMANA GUARD SRL 22/11/2022

124367 M 2012
07578

CITY CHIC HOTEL SC ELMAFARM SRL 22/11/2022

125081 M 2012
07580

RIVAMARK GLENMARK PHARMACEUTICALS SRL 22/11/2022
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126133 M 2012
07583

AUTOVIT OLX ONLINE SERVICES S.R.L. 22/11/2022

123949 M 2012
07577

MAESTRO
BUCATE DICHISITE

CAROLI FOODS GROUP SRL 22/11/2022

124695 M 2012
07550

Ajutor! Vreau să slăbesc! SC SBS BROADCASTING MEDIA SRL 22/11/2022

124515 M 2012
07572

VIEWSHARK RATIU LAURENTIU VALENTIN
PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

22/11/2022

124174 M 2012
07573

MAZIO CAFFE SC MAZIO CAFFE SRL 22/11/2022

123858 M 2012
07606

officegalaxy S.C LEGEND COM SRL 23/11/2022

124401 M 2012
07612

FAGUR TIRAMISA SRL 23/11/2022

124908 M 2012
07588

ECOPLAC ACTIVE DISTRIBUTIONS GRUP SRL 23/11/2022

124297 M 2012
07585

GRATECO TEHNOPLUS SC GRATECO-TEHNOPLUS IMPORT-
EXPORT SRL

23/11/2022

123753 M 2012
07613

VIVRE VIVRE DECO SA 23/11/2022

123894 M 2012
07601

Super Body SC SANO VITA SRL 23/11/2022

125556 M 2012
07602

PENSIUNE RESTAURANT
Passion FLORARIE

SC PRISMA SERVCOM IMPEX SRL 23/11/2022

124364 M 2012
07586

EDY-VIT ROTARU S&N SOCIETATE IN
COMANDITA

23/11/2022

125355 M 2012
07603

GSP SECURITY
PROMPTITUDINE-

SIGURANŢĂ-
PERFORMANŢĂ

SC GS PROTECT SRL 23/11/2022

123856 M 2012
07604

Legend S.C LEGEND COM SRL 23/11/2022

123857 M 2012
07605

OfficeCover by Reymon S.C LEGEND COM SRL 23/11/2022

172772 M 2012
07615

ITAL-CERAMIC luxul
pe care ţi-l permiţi

POP BUIA CLAUDIU 26/11/2022

125150 M 2012
07616

farmasoft.ro RAMONA CRISTIANA POPESCU 26/11/2022

123855 M 2012
07617

MAESTRUL OREZAR SC EUROPRO IMPORT HOUSE SRL 26/11/2022

1129



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Secțiunea Mărci, nr. 07/2022

Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

124576 M 2012
07587

Romanian European
Financial Services REFS

S.C. REFS PARTNERS S.R.L. 26/11/2022

124418 M 2012
07618

NORD VEST TV Televiziunea
care te respectă!

SC NORD VEST TV ADVERTISING
SRL

26/11/2022

124452 M 2012
07641

PISCES SC APCOVIN IMPORT EXPORT SRL 26/11/2022

124168 M 2012
07626

Bucurii din lapte SC DIANY COM SRL 26/11/2022

124366 M 2012
07619

VIAŢA LA ŢARĂ SC NORD VEST TV ADVERTISING
SRL

26/11/2022

126160 M 2012
07624

CATALEYA pizzerie
restaurant cafenea

MIHAI PUSCAS 26/11/2022

124763 M 2012
07620

CREATIVE BRAND SAPIENS FLORIN MARE 26/11/2022

124152 M 2012
07623

IRON GUARD 2012 SC IRON GUARD 2012 SRL 26/11/2022

124451 M 2012
07642

SCORPIO SC APCOVIN IMPORT EXPORT SRL 26/11/2022

125078 M 2012
07644

NEOPINAL GLENMARK PHARMACEUTICALS SRL 26/11/2022

126702 M 2012
07629

DjStudio ro SC ZEL VOX SRL 26/11/2022

125077 M 2012
07645

PLADIZOL GLENMARK PHARMACEUTICALS SRL 26/11/2022

124261 M 2012
07630

TS THUG SECURITY SC THUG SECURITY SRL 26/11/2022

124894 M 2012
07647

HOMEFINDERS MALOS MATEI 26/11/2022

124074 M 2012
07631

OUTSTAND SC OUTSTAND SOLUTIONS SRL 26/11/2022

124459 M 2012
07595

editura VERBA SC VERBA SRL 26/11/2022

127273 M 2012
07554

itv Informaţia TV ALIN FLORIN PUIU 26/11/2022

124075 M 2012
07632

Outstand Solutions SC OUTSTAND SOLUTIONS SRL 26/11/2022

124167 M 2012
07625

Grefitto SC DIANY COM SRL 26/11/2022

124450 M 2012
07637

LIBRA SC APCOVIN IMPORT EXPORT SRL 26/11/2022
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124449 M 2012
07636

SAGITTARIUS SC APCOVIN IMPORT EXPORT SRL 26/11/2022

124273 M 2012
07634

ACTIV POPA RARES 26/11/2022

126146 M 2012
07635

politrad.com SC POLITRAD SRL 26/11/2022

124895 M 2012
07557

Diflora DARABAN FLORIN IOAN 26/11/2022

145434 M 2012
07576

AGRICOST SC AGRICOST SRL 26/11/2022

144835 M 2015
07632

MO MODALFA - COMÉRCIO E SERVIÇOS,
S.A.

26/11/2022

127274 M 2012
07661

DIVA SC MATRYX CLASS SRL 27/11/2022

124316 M 2012
07650

STATION 4 SAVULESCU NICOLETA CRISTINA
(MANOLIU)

27/11/2022

124420 M 2012
07651

river deck BOT CALIN 27/11/2022

124547 M 2012
07652

7 star protection SEVEN STAR PROTECTION S.R.L. 27/11/2022

124161 M 2012
07659

ATETRUST MARIN RAZVAN-ALEXANDRU 27/11/2022

123936 M 2012
07657

O OFRIM SC INTERNET SRL 27/11/2022

123955 M 2012
07674

TORSER QFMS CORE
ENERGY SHIELD

ULTIMATE DEVICE FOR
BIOINFORMATIONAL

PROTECTION AGAINST
NEGATIVE IMPACT OF A
EM, GM, PSI RADIATION

JALO VICTOR 27/11/2022

124409 M 2012
07667

SECURITY FORCE POWER SC UNIVERSAL STRATEGIES &
PROTECTION SYSTEMS SRL

27/11/2022

123860 M 2012
07676

Acare BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH 27/11/2022

123800 M 2012
07675

LOGA DANCE SCHOOL
The rhythm is in you

LOGA LORANT 27/11/2022

123956 M 2012
07670

gold-line.ro MAGIC NET SRL 27/11/2022

124411 M 2012
07668

SECURITY TEHNICAL
SOLUTIONS

SC RED ALERT SECURITY SYSTEM
SRL

27/11/2022
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124135 M 2012
07672

DARUIESTE FRUMUSETE! Unilever IP Holdings B.V. 27/11/2022

125345 M 2012
07677

RoStar RoCoffee
Biscuiţi cu scorţişoară

SC RO STAR SA 28/11/2022

126766 M 2012
07684

SUD EST GROUP SAC
DIN POLIETILENA
CU PERFORATII

SC SUD EST GROUP SRL 28/11/2022

124872 M 2012
07678

CRISTI MINCULESCU CRISTIAN ALEXANDRU MINCULESCU 28/11/2022

124458 M 2012
07685

1* VLASCEANU CRISTIAN CATALIN 28/11/2022

124509 M 2012
07691

TREI PURCEI
OBRAZNIC DE GUSTOS

BURUIANA AUREL 28/11/2022

124361 M 2012
07679

Buna seara prieteni CRISTIAN ALEXANDRU MINCULESCU 28/11/2022

124296 M 2012
07692

APILIFE NICULINA GAVRIL 28/11/2022

124621 M 2012
07693

dentident IACOBAN DRAGOS 28/11/2022

124330 M 2012
07696

REMESH ATELIERE FARA FRONTIERE 28/11/2022

124439 M 2012
07687

QBeauty MARCEL ADRIAN AVRAM 28/11/2022

126765 M 2012
07683

Sud Est Group AMBALAJ
DIN POLIETILENA
CU PERFORATII

SC SUD EST GROUP SRL 28/11/2022

124389 M 2012
07695

Mantrap eat. drink. stare. COFIN MANAGEMENT
CORPORATION SRL

28/11/2022

124440 M 2012
07688

Q Life MARCEL ADRIAN AVRAM 28/11/2022

124438 M 2012
07690

Q Stem MARCEL ADRIAN AVRAM 28/11/2022

125755 M 2012
07244

CARESTA CARESTA BAGS SRL 28/11/2022

124457 M 2012
07575

TISZABOND SZOLVEGY KFT SZOLNOK
SUCURSALA TÂRGU MUREŞ

29/11/2022

124357 M 2012
07705

MUSIQUERADE SC ROTON SRL 29/11/2022

127472 M 2012
07726

Şosete de SIBIU VÎRCOLACU CALIN BOGDAN 29/11/2022
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126438 M 2012
07715

Regele Pescar SC SCANDIA ROMANA SA 29/11/2022

123868 M 2012
07737

TABERE DE 5 STELE TRUŞCĂ RADU ADRIAN 29/11/2022

126436 M 2012
07716

Lotca SC SCANDIA ROMANA SA 29/11/2022

128211 M 2012
07729

CASA NOBEL SC CASA NOBEL SRL 29/11/2022

123953 M 2012
07736

PETKULT PET PRODUCT S.R.L. 29/11/2022

123003 M 2012
07718

COOLER JT INTERNATIONAL SA 29/11/2022

123814 M 2012
07738

Keymediator by KEYGROUP SÎRBU CRISTINA ADRIANA 29/11/2022

124601 M 2012
07721

NATURACRETA SCUTARU IULIANA LUIZA 29/11/2022

124291 M 2012
07709

TIREBOUCHON COSMIN COSTIAN 29/11/2022

123891 M 2012
07731

Placări Faine SC PLACARI FAINE SRL 29/11/2022

125658 M 2012
07710

ASIGMANAGEMENT
Broker de Asigurare

SC ASIG MANAGEMENT BROKER DE
ASIGURARE SRL

29/11/2022

125861 M 2012
07711

IMS 57 SC LANDMARK MANAGEMENT SRL 29/11/2022

135143 M 2012
07722

TH 2012 The Hair.
Driven by Passion

SC CRIS-LINIE SOLUTIONS SRL-D 29/11/2022

124123 M 2012
07732

ClinicBouquet CB HEALTH NETWORK SRL 29/11/2022

125809 M 2012
07723

Ciorapi de SIBIU VÎRCOLACU CALIN BOGDAN 29/11/2022

124162 M 2012
07733

CAROLI EDITIA DE
5 pentru toată familia

CAROLI FOODS GROUP SRL 29/11/2022

126437 M 2012
07714

Năvodul plin SC SCANDIA ROMANA SA 29/11/2022

125810 M 2012
07724

Ciorapi pantalon de SIBIU VÎRCOLACU CALIN BOGDAN 29/11/2022

125811 M 2012
07725

Dresuri de SIBIU VÎRCOLACU CALIN BOGDAN 29/11/2022

124169 M 2012
07734

ENJOY SC PET PRODUCT SRL 29/11/2022
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123954 M 2012
07735

Mitzy Pentru pisici alintate SC PET PRODUCT SRL 29/11/2022

128246 M 2012
07633

FESTIVAL INTERNATIONAL
CLARA HASKIL

AZARIO ALINA 29/11/2022

139177 M 2012
07551

armix SC BAUM CAS FIBRES SRL 29/11/2022

126664 M 2012
07740

EREGIS CROITORU ANDREEA 29/11/2022

124084 M 2012
07741

E-REGIS CROITORU ANDREEA 29/11/2022

126927 M 2012
07742

MABEC Trading S.r.l.
Energy Experience

SC MABEC TRADING SRL 29/11/2022

123815 M 2012
07739

Keymc by KEYGROUP SÎRBU CRISTINA ADRIANA 29/11/2022

125210 M 2012
07743

TOP - BIOPSY TOP - BIOPSY SRL 29/11/2022

128070 M 2012
07747

JURNALUL DE WEEKEND SC INTACT PUBLISHING SRL 29/11/2022

124251 M 2012
07744

INTEGER INTEGER GROUP L.L.C., 29/11/2022

123715 M 2012
07746

inflecto SC OPTINET ROMANIA SRL 29/11/2022

148715 M 2016
08050

RO-PESCADOR ASOCIAŢIA RO-PESCADOR 24/11/2022
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Reînnoirea înregistrării mărcii se operează începând cu ziua imediat următoare expirării
protecţiei în curs.

Subliniem încă o dată că nerespectarea acestor prevederi duce la decăderea titularului din drepturi
şi la disponibilizarea mărcii pentru a putea fi înregistrată de către alţi solicitanţi; prin aceasta, toate
investiţiile făcute de către titular pentru promovarea mărcii şi consolidarea poziţiei acesteia pe
piaţă pot fi iremediabil compromise.

Conform  art.  33,  alin.  4,  din  Legea  84/1998,  republicată,  la  cererea  titularului, 
înregistrarea mărcii poate fi reînnoită la împlinirea fiecărui termen de 10 ani, cu plata taxei 
prevăzute  de  lege.  Cererea  de reînnoire  a  înregistrării  mărcii  poate  fi  făcută  înainte  de 
expirarea duratei în curs, dar nu maidevreme de 6 luni de la expirarea acestei durate.

Taxa pentru cererea de reînnoire a înregistrării mărcii este datorată la data înregistrării
cererii, în cuantumul aplicabil la această dată; taxa poate fi plătită şi în următoarele 6 luni de la
expirarea duratei de protecţie în curs, dar cu majorarea prevăzută de lege. Neplata acestei taxe în
condiţiile prevăzute mai sus este sancţionată cu decăderea titularului din dreptul la marcă.

Când înregistrarea unei mărci nu este reînnoită la expirarea termenului, OSIM înscrie 
în Registrul Naţional al Mărcilor menţiunea că înregistrarea acestei mărci a rămas fără efect de 
la data expirării ultimei perioade de protecţie de 10 ani.

de 6 luni de la data expirării duratei de protecţie în curs): se achită taxele prevăzute la
punctele 1 şi 2, cu o majorare de 50%

4. Eliberarea certificatului de reînnoire a înregistrării mărcii (odată cu depunerea
cererii de reînnoire a înregistrării mărcii) ........................................................247 LEI/ 50 EURO

Taxele de reînnoire sunt următoarele:
1. Reînnoirea unei mărci individuale: (taxă achitată odată cu depunerea cererii):
*pentru o clasă de produse sau/şi servicii, marca fiind verbală alb/negru ...  594 LEI /120 EURO
*pentru o clasă de produse sau/şi servicii, 
  marca având elementul figurativ color ....................................................... 989 LEI /200 EURO
*pentru fiecare clasă suplimentară de produse sau /şi servicii ..................... 247 LEI /  50 EURO
*pentru un element figurativ sau o marcă având o grafică specială (suplimentar
  faţă de taxele menţionate anterior ............................................................... 148 LEI / 30 EURO
2.         Reînnoirea unei mărci colective sau de certificare (taxă achitată odată cu depunerea

cererii):
*pentru o clasă de produse sau/ şi servicii, marca fiind verbală sau având
  un element figurativ alb negru .................................................................. 1979 LEI /400 EURO
*pentru o clasă de produse sau/ şi servicii, marca având 
  elementul figurativ color ......................................................................... 2474 LEI /500 EURO
*pentru fiecare clasă suplimentară de produse sau/ şi servicii ...................... 297 LEI /   60 EURO
*pentru un element figurativ sau o marcă având grafică specială (suplimentar
  faţă de taxele menţionate anterior ................................................................ 297 LEI / 60 EURO
3.          Reînnoirea unei mărci după expirarea duratei de protecţie în curs (taxă achitată în termen

11. TABEL CUPRINZÂND MĂRCILE 
CARE EXPIRĂ ÎN PERIOADA
01.11.2022-30.11.2022
ŞI URMEAZĂ A FI REÎNNOITE
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Nr.
marcă

Nr.
depozit

Denumire marcă Titular Dată
expirare

003044 004748 VAPORUB The Procter & Gamble Company 15/11/2022

003043 004747 VICK The Procter & Gamble Company 15/11/2022

008129 007840 KERB CORTEVA AGRISCIENCE LLC 24/11/2022

012867 007623 CRAVEN A CARRERAS LIMITED 03/11/2022

022065 028053 DIAMANT DAW SE 03/11/2022

019939 028054 EMLA ASPEN GLOBAL INCORPORATED 03/11/2022

019940 028055 FOSCAVIR CLINIGEN HEALTHCARE LIMITED 03/11/2022

003005 004724 PARATAC INFINEUM INTERNATIONAL LIMITED 03/11/2022

007767 005872 THERMOS THERMOS LLC 04/11/2022

023150 028063 OPAL FRUITS WM WRIGLEY JR COMPANY 05/11/2022

019941 028067 MR. CLEAN THE PROCTER AND GAMBLE
COMPANY

05/11/2022

013018 007658 STOMOXIN INTERVET INC. 09/11/2022

022495 028077 SARAN WRAP THE DOW CHEMICAL COMPANY 11/11/2022

020177 028083 BOTOX ALLERGAN, INC 12/11/2022

020183 028097 INVESTRONICA INVESTRONICA, S.A. 13/11/2022

003017 004730 OMRON OMRON CORPORATION 15/11/2022

003023 004734 SCANIA SCANIA CV AKTIEBOLAG 15/11/2022

003025 004736 TOYOBO TOYO BOSEKI KABUSHIKI KAISHA 15/11/2022

003042 004746 VICKS The Procter & Gamble Company 15/11/2022

003028 004738 CLEARASIL RECKITT BENCKISER
DEUTSCHLAND GmbH

15/11/2022

003032 004742 FORMULA 44 The Procter & Gamble Company 15/11/2022

003046 004750 HYDREA E R SQUIBB & SONS LLC 15/11/2022

003060 004761 MILTON MILTON INTERNATIONAL 15/11/2022

003065 004764 TREFLAN Gowan Company LLC 15/11/2022

020442 028104 SUPERPLAST SOCIETATEA COMERCIALA
POLICOLOR S.A.

16/11/2022

020192 028128 BENSON AND HEDGES JT INTERNATIONAL SA 23/11/2022

020194 028130 BARCLAY BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) INC

23/11/2022

021916 028138 TP TERAPLAST SA 23/11/2022
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008039 005973 DALTOCEL HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 23/11/2022

007885 005924 PEPSI PEPSICO INC 24/11/2022

020203 028149 GLORIA GLORIA GmbH 25/11/2022

024323 028152 BEEFY-T HBI Branded Apparel Enterprises, LLC 26/11/2022

024322 028153 BEEFY-T HBI Branded Apparel Enterprises, LLC 26/11/2022

020204 028150 HANES HBI Branded Apparel Enterprises, LLC 26/11/2022

020207 028156 TROPICAL BLEND Beiersdorf AG 26/11/2022

020213 028185 PULMOZYME GENENTECH INC 27/11/2022

003073 004768 PLAYTEX HBI Branded Apparel Enterprises, LLC 27/11/2022

003078 004769 VOLVO VOLVO TRADEMARK HOLDING AB 27/11/2022

003070 004766 ANGOSTURA ANGOSTURA INTERNATIONAL
LIMITED

27/11/2022

003079 004770 VOLVO VOLVO TRADEMARK HOLDING AB 27/11/2022

007924 005934 SOFLENS BAUSCH & LOMB INCORPORATED 28/11/2022

007647 026714 AUTOVOPANT SOCIETATEA COMERCIALA
POLICOLOR S.A

30/11/2022

054305 M 2002
05912

ADVANTAGE THE GILLETTE COMPANY LLC 01/11/2022

055076 M 2002
05909

RCO TOYS JUCĂRIE PLUŞ PALEMO SIGN SRL 01/11/2022

053439 M 2002
05908

RCO SC STS INT'L SRL 01/11/2022

053364 M 2002
05922

KUNST WELLINGHAM LIMITED 01/11/2022

054177 M 2002
05916

MASONITE MASONITE INTERNATIONAL
CORPORATION

01/11/2022

053738 M 2002
05934

ADVANCED
CANDU REACTOR

ATOMIC ENERGY OF CANADA
LIMITED

04/11/2022

054620 M 2002
05933

ACR ATOMIC ENERGY OF CANADA
LIMITED

04/11/2022

052532 M 2002
05935

MEDIMFARM SC MEDIMFARM SA 04/11/2022

053719 M 2002
05944

ASROCK SC TORA SECURITY SYSTEMS SRL 05/11/2022

054621 M 2002
05945

EUROPOLIS SC JUNO SRL 05/11/2022
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060193 M 2002
05957

CLASS HOTEL WHERE
CLASS MAKES

THE DIFFERENCE !

SC PROMOTIONAL INTERSERVICE
SRL

05/11/2022

053720 M 2002
05950

SEVEN CROWN DIAGEO NORTH AMERICA INC 05/11/2022

053352 M 2002
05978

ENTEREG GLAXO GROUP LIMITED 06/11/2022

054823 M 2002
05984

AURORA SC AEROSTAR SA 06/11/2022

053648 M 2002
05985

APRA SC AEROSTAR SA 06/11/2022

053359 M 2002
05986

GRUP BANCA
COMERCIALĂ ROMÂNĂ

BANCA COMERCIALA ROMANA SA 06/11/2022

053404 M 2002
05958

DIMINEŢI DE
WEEK-END CU . . .

SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

06/11/2022

053441 M 2002
05960

LECŢIA MICULUI MELOMAN SOCIETATEA ROMANA DE
RADIODIFUZIUNE

06/11/2022

055281 M 2002
05995

BUSINESS CLASS VASILE-SILVIU PRIGOANA 07/11/2022

058859 M 2002
05991

TIO SC TIOSS COMMERCE SRL 07/11/2022

053518 M 2002
05990

TIOSS SC TIOSS COMMERCE SRL 07/11/2022

053517 M 2002
05988

TINA SC TIOSS COMMERCE SRL 07/11/2022

055904 M 2002
06000

ŞTIRILE DIN TRANSILVANIA SC INTERMARK S.R.L. 07/11/2022

066480 M 2002
06003

NAŢIONAL PLUS ABC SC INTERMARK S.R.L. 07/11/2022

066546 M 2002
06002

NAŢIONAL PLUS FM SC INTERMARK S.R.L. 07/11/2022

062116 M 2002
06008

ŞTIRILE NAŢIONALE SC INTERMARK S.R.L. 07/11/2022

065304 M 2002
06004

NAŢIONAL ABC SC INTERMARK S.R.L. 07/11/2022

055894 M 2002
06010

ŞTIRILE BIHORENE SC INTERMARK S.R.L. 07/11/2022

066568 M 2002
06011

NAŢIONAL PLUS TV SC INTERMARK S.R.L. 07/11/2022
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052433 M 2002
06012

ROMWOOD BERECZKI ZSOLT 07/11/2022

059532 M 2002
06020

GRUPUL ROMÂN
PENTRU INVESTIŢII ŞI
CONSULTANŢĂ (RGIC)

GRUPUL ROMAN PENTRU INVESTITII
SI CONSULTANTA IFN (RGIC) SA

07/11/2022

053840 M 2002
06027

UNIC SC UNIC COMPANY SRL 08/11/2022

051898 M 2002
06021

AQUADOX TURC AUREL VASILE 08/11/2022

053430 M 2002
06028

AMLOVASC SC TERAPIA SA 08/11/2022

052541 M 2002
06030

CESAROM CERAMICA
DE CALITATE

SC LASSELSBERGER SA 08/11/2022

056380 M 2002
06031

INFO CONSULTING
BULETIN LUNAR

GRUPUL ROMAN DE INVESTITII SI
CONSULTANTA SA

08/11/2022

058579 M 2002
06044

CLOVIRAL SC ANTIBIOTICE SA 08/11/2022

053664 M 2002
06035

FEENEY'S FIRST IRELAND SPIRITS COMPANY
LIMITED

08/11/2022

053433 M 2002
06040

EKA SC ROMPAK SRL 08/11/2022

053431 M 2002
06033

ULKER CLIP YILDIZ HOLDING A.S. 08/11/2022

053434 M 2002
06041

EKA ENERGY SC ROMPAK SRL 08/11/2022

053435 M 2002
06042

EKA VALORE SC ROMPAK SRL 08/11/2022

054989 M 2002
06039

ETNOS SC TRUST LF TRADE SRL 08/11/2022

052722 M 2002
06057

HBF TotalEnergies SE 11/11/2022

052638 M 2002
06058

ARCHIMEDES CODMAN NEURO SCIENCES SARL 11/11/2022

052637 M 2002
06056

CERAN TotalEnergies SE 11/11/2022

052640 M 2002
06060

EXPRESSFASHION EXPRESS, LLC 11/11/2022

052396 M 2002
06047

KET KOMPASS SC KOMPASS EUROTRAVEL SRL 11/11/2022
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052397 M 2002
06048

EMERITE SC TELLURIUM CHEMICAL CO SRL 11/11/2022

053815 M 2002
06077

LIPAFIB SC TERAPIA SA 12/11/2022

053797 M 2002
06063

NOVADIM CHEMINOVA A/S 12/11/2022

053699 M 2002
06070

DENTIMAN WM WRIGLEY JR COMPANY 12/11/2022

053816 M 2002
06078

LIPOFIB SC TERAPIA SA 12/11/2022

055177 M 2002
06073

PHOTO MAGAZINE ARHIRE LEON ION 12/11/2022

053665 M 2002
06100

PASSION DESCOPERA-
I MISTERUL

SC PRODAL 94 SRL 13/11/2022

054088 M 2002
06128

SMARTPAYROLL SMARTREE HRTECH S.R.L. 13/11/2022

053232 M 2002
06130

SMARTPERSONNEL SMARTREE ROMANIA SRL 13/11/2022

053233 M 2002
06131

SMARTTIME SMARTREE HRTECH S.R.L. 13/11/2022

053239 M 2002
06137

SMARTPERFORMANCE SMARTREE ROMANIA SRL 13/11/2022

053649 M 2002
06124

DAY DREAM SC RO STAR SA 13/11/2022

053650 M 2002
06125

DOINA SC RO STAR SA 13/11/2022

053935 M 2002
06127

FANY LUX COLLECTION SC PROCOSFIN COMP SRL 13/11/2022

053769 M 2002
06116

PERLA SA FARMEC SA 13/11/2022

IG 00024 G 2002
00024

TARGU SECUIESC SOCIETATEA NATIONALA A APELOR
MINERALE SA

13/11/2022

IG 00025 G 2002
00025

IASI COPOU SOCIETATEA NATIONALA A APELOR
MINERALE SA

13/11/2022

IG 00023 G 2002
00023

MOARA DRACULUI SOCIETATEA NATIONALA A APELOR
MINERALE SA

13/11/2022

053567 M 2002
06182

KRAMER SC ROCHUS SRL 14/11/2022

053595 M 2002
06183

OPTIMEAT SC OPTIMEAT SRL 14/11/2022
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058167 M 2002
06156

RADIO M PLUS FRASILA PETRU 14/11/2022

054475 M 2002
04514

PREPARATE DIN
CARNE RADIC STAR
LIDER DE CALITATE

SC RADIC STAR SRL 14/11/2022

053652 M 2002
06198

EUROCHIT MATERIALE
PENTRU FINISAJE

SC EURO MGA PRODUCT SRL 15/11/2022

091243 M 2002
06191

ZORLU LINEN ZORLUTEKS TEKSTIL TICVE SAN AS 15/11/2022

091244 M 2002
06192

TAC LINEN ZORLUTEKS TEKSTIL TICVE SAN AS 15/11/2022

053654 M 2002
06204

IFF INTERNATIONAL FLAVORS &
FRAGRANCES INC

15/11/2022

053655 M 2002
06207

CANDY STRESS SC ROMDIL PROD SRL 15/11/2022

053747 M 2002
06209

RONDELA SC ROMDIL PROD SRL 15/11/2022

053748 M 2002
06211

FRAM COMPANIA NATIONALA ROMARM SA
FILIALA SC UZINA MECANICA SADU
SA

15/11/2022

060077 M 2002
06223

KILKENNY DIAGEO IRELAND 18/11/2022

053610 M 2002
06226

PROVIDING THE
FUTURE RDS

SC RCS & RDS SA 18/11/2022

053406 M 2002
06242

MOLDWAYS SC MOLDWAYS SRL 19/11/2022

053770 M 2002
06243

TASSARA SC MOLDWAYS SRL 19/11/2022

053408 M 2002
06256

DACĂ NU AI GRIJĂ DE
CLIENTUL TĂU, ÎN MOD

SIGUR VA AVEA ALTCINEVA

SC BILANCIA EXIM SRL 19/11/2022

053601 M 2002
06252

SAFE MAX MONSANTO TECHNOLOGY LLC 19/11/2022

053771 M 2002
06251

DENTIMAN WM WRIGLEY JR COMPANY 19/11/2022

054418 M 2002
06254

WICK BABYBALSAM THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 19/11/2022

053407 M 2002
06255

NOI VĂ ALIMENTĂM
SUCCESUL

SC BILANCIA EXIM SRL 19/11/2022

053520 M 2002
06228

FUBU SC LEE'S EUROCO SRL 19/11/2022
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065766 M 2002
06268

SUPER CRISTAL COLGATE-PALMOLIVE (ROMANIA)
S.R.L.

20/11/2022

053444 M 2002
06261

FLUID SC DIAMOND GROUP SRL 20/11/2022

053365 M 2002
06259

CARA HAME s.r.o. 20/11/2022

053448 M 2002
06292

CRIPAL SC CRIPAL IMPEX SRL 21/11/2022

055181 M 2002
06289

UPS SUPPLY
CHAIN SOLUTIONS

UNITED PARCEL SERVICE OF
AMERICA INC.

21/11/2022

055282 M 2002
06301

CCS TRADE SC CCS TRADE SRL 22/11/2022

053700 M 2002
06300

DUST STOP SC CROMINVENT SRL 22/11/2022

055613 M 2002
06299

RARĂUL RARĂUL SA 22/11/2022

053701 M 2002
06305

NATOFF SC TOTAL MIHOC PROD SRL 22/11/2022

055439 M 2002
06310

ATLAS ACCESSORIES SC EASTERN DIGITAL SRL 22/11/2022

053921 M 2002
06314

CHAMPIX C.P PHARMACEUTICALS
INTERNATIONAL C.V.

22/11/2022

056329 M 2002
06315

DUAVIVE Wyeth LLC 22/11/2022

053432 M 2002
06036

LEONARDO SC LEONARDO SRL 22/11/2022

056501 M 2002
06369

COLGATE SIMPLY WHITE COLGATE PALMOLIVE COMPANY 25/11/2022

056287 M 2002
06349

OLLY SC INTERMARK S.R.L. 25/11/2022

053799 M 2002
06350

ROSENBERG SC INTERMARK S.R.L. 25/11/2022

054849 M 2002
06351

ARITA SC INTERMARK S.R.L. 25/11/2022

054674 M 2002
06352

DINERS CLUB DINERS CLUB INTERNATIONAL LTD 25/11/2022

056425 M 2002
06348

MULTINET SC INTERMARK S.R.L. 25/11/2022

053805 M 2002
06358

CENTRINO INTEL CORPORATION 25/11/2022
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053131 M 2002
06361

PALMOLIVE SPA COLGATE PALMOLIVE COMPANY 25/11/2022

053132 M 2002
06362

PALMOLIVE THERMAL SPA COLGATE PALMOLIVE COMPANY 25/11/2022

056496 M 2002
06365

COLGATE SIMPLY
SENSITIVE

COLGATE PALMOLIVE COMPANY 25/11/2022

056499 M 2002
06367

COLGATE SIMPLY FRESH COLGATE PALMOLIVE COMPANY 25/11/2022

055223 M 2002
06372

NETEROM CASIN SC SIDERMA SA 26/11/2022

053938 M 2002
06375

EUROCLINIC BUCURESTI SC EUROCLINIC HOSPITAL SA 26/11/2022

053171 M 2002
06419

ATITUDINEA TIBERIU NEMET 26/11/2022

054833 M 2002
06390

NATURE'S BOUNTY
AMERICANE

VITAMINE NATURALE

NATURE'S BOUNTY, INC. 26/11/2022

052641 M 2002
06423

DICLAZID SC TERAPIA SA 27/11/2022

053875 M 2002
06421

AG SC ASCO GRUP SRL 27/11/2022

053739 M 2002
06422

SANTO HONEST GENERAL TRADING S.R.L. 27/11/2022

052679 M 2002
06427

CONTY SC TIP TOP FOOD INDUSTRY SRL 27/11/2022

122584 M 2011
06037

APIVITA NATURAL
PRODUCTS

Apivita S.A. 27/11/2022

053723 M 2002
06443

KARAT SC REWE (ROMÂNIA) SRL 28/11/2022

053725 M 2002
06452

HAIG DIAGEO BRANDS B.V. 28/11/2022

053726 M 2002
06453

SWING DIAGEO BRANDS B.V. 28/11/2022

053729 M 2002
06465

VALUTENS SC ANTIBIOTICE SA 28/11/2022

053963 M 2002
06441

SFATUL MEU SC BURDA ROMANIA SRL 28/11/2022

054153 M 2002
06454

BLACK & WHITE DIAGEO BRANDS B.V. 28/11/2022
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053728 M 2002
06460

EFICEF SC ANTIBIOTICE SA 28/11/2022

053962 M 2002
06439

ZAHARUL ROMANESC AGRANA ROMANIA S.R.L. 28/11/2022

053972 M 2002
06464

CAMELEON SC POWER PACIFIC CORPORATION
SRL

28/11/2022

053727 M 2002
06455

BELL'S DIAGEO SCOTLAND LIMITED 28/11/2022

057449 M 2002
06463

PRO NUTRITION SC PRO NUTRITION IMPEX SRL 28/11/2022

056261 M 2002
06462

FUNDATIA STUDIUM
ALAPITVANY

FUNDATIA STUDIUM 28/11/2022

054374 M 2002
06458

KIRBY NINTENDO CO LTD 28/11/2022

053751 M 2002
06491

KUWAIT PETROLEUM CORPORATION 29/11/2022

053752 M 2002
06492

Q8 KUWAIT PETROLEUM CORPORATION 29/11/2022

056717 M 2002
06489

TRAKINAS Intercontinental Great Brands LLC 29/11/2022

055033 M 2002
06493

UPS STORE UNITED PARCEL SERVICE OF
AMERICA INC.

29/11/2022

054330 M 2002
06471

SIVADOC SOFTWARE IMAGINATION & VISION
S.R.L.

29/11/2022

053657 M 2002
06503

REVIKEN SC GEDEON RICHTER ROMÂNIA SA 30/11/2022

129453 M 2012
07085

SHORTLEASE SC FLEET MANAGEMENT SERVICES
SRL

01/11/2022

129451 M 2012
07086

FLEXILEASE SC FLEET MANAGEMENT SERVICES
SRL

01/11/2022

123829 M 2012
07087

CHIMALIM SC CHIMALIM SRL 01/11/2022

124002 M 2012
07079

TE ŢINEM LA CURENT SC EUROTECH SRL 01/11/2022

129452 M 2012
07084

LONGLEASE SC FLEET MANAGEMENT SERVICES
SRL

01/11/2022

145584 M 2012
07089

SIRULO
NEPTANCEGYUTTES

BENEDEK IOSIF 01/11/2022

124524 M 2012
07095

MACELARIA SULTAN
BEAUTY PUI VITA OAIE

SC BEAUTY CARNPROD SRL 01/11/2022
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123878 M 2012
07077

ELM 327 RUSSU T TEODOR INTREPRINDERE
INDIVIDUALA

01/11/2022

124005 M 2012
07093

gift books
CADOURI DE CITIT

SC DIGITAL WEB EXPERT SRL 01/11/2022

123895 M 2012
07078

FORUMUL GERMAN FORUMUL DEMOCRAT AL
GERMANILOR DIN ROMANIA

01/11/2022

124593 M 2012
07090

REPMED OUATU CIPRIAN CONSTANTIN 01/11/2022

124310 M 2012
07094

Brielle natural
handmade cosmetics

BALOGH MARIANA GABRIELA 01/11/2022

123288 M 2012
07099

PERLA SC BEST FOODS PRODUCTIONS SRL 01/11/2022

128651 M 2012
07100

WEBSTYLER
FORWARD THINKERS

SC WEBSTYLER SRL 01/11/2022

129926 M 2012
07105

Practical Leadership SC TMI TRAINING & CONSULTING
SRL

01/11/2022

124244 M 2012
07096

Piretronil Forte EC SC PROSAN LABORATOR DE
PROFILAXIE SANITARA SRL

01/11/2022

124638 M 2012
07106

Musai List PANTIS OCTAVIAN DAN 01/11/2022

125704 M 2012
07107

Oedosushi SC OKTOMANIA SRL 01/11/2022

124902 M 2012
07080

CÂRNAŢI DE SĂPÂNŢA SC TOTO SRL 01/11/2022

124754 M 2012
07101

KOBER
PROFESIONAL arteco

KOBER SRL 01/11/2022

124055 M 2012
07081

BluMed clinics SC CLINICA BLUMED SRL 01/11/2022

134808 M 2012
07102

KOBER 3 IN 1
metall schutzlack

KOBER SRL 01/11/2022

129125 M 2012
07097

egg-dog CRISTINA PANA 01/11/2022

124105 M 2012
07082

ALBACHER DUNKEL SC ROMAQUA GROUP SA 01/11/2022

124755 M 2012
07103

KOBER STUC PRO
PROFESIONAL

KOBER SRL 01/11/2022

124299 M 2012
07104

Depozitul Start Dublu BANCPOST S.A. 01/11/2022

124383 M 2012
07114

LAVITEX PROD SC LAVITEX PROD SRL 02/11/2022
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123794 M 2012
07126

Romanian CSR Awards LĂCRĂMIOARA BOTEZATU 02/11/2022

124546 M 2012
07111

MEZE KIRDI EMRE 02/11/2022

126822 M 2012
07127

RO.WE.NI INTERNATIONAL SC RO.WE.NI. INTERNATIONAL SRL 02/11/2022

123977 M 2012
07112

DENTSON SC DENTSON CLINIC SRL 02/11/2022

129220 M 2012
07120

NAPOLEON SC PROBRAND MARKETING &
LOGISTICS SRL

02/11/2022

124432 M 2012
07122

Lubris SC LUBRISTORE SRL 02/11/2022

123618 M 2012
07125

NaviGo Travel SC ANDREI CONSULTANTA SRL 02/11/2022

124109 M 2012
07139

SZEKELY CHILI SC EKO ONLINE MEDIA SRL 05/11/2022

161557 M 2012
07149

PLAIURILE BUCOVINEI SC FACOS SA 05/11/2022

124480 M 2012
07141

MARA SC MOLDWAYS SRL 05/11/2022

124049 M 2012
07137

Laimonci SC ANT UNIVERSAL SRL 05/11/2022

124947 M 2012
07151

TÂRGOVEŢII VECHI SC FACOS SA 05/11/2022

124081 M 2012
07157

ROLAM TRITECH GROUP SRL 05/11/2022

123729 M 2012
07129

FUNDATIA CRUCEA ALBA FUNDATIA CRUCEA ALBA 05/11/2022

123634 M 2012
07143

MAC CHECK LAURENTIU GABRIEL BRAILEANU 05/11/2022

124046 M 2012
07144

YQEN LAURENTIU GABRIEL BRAILEANU 05/11/2022

124045 M 2012
07146

WAXIBA LAURENTIU GABRIEL BRAILEANU 05/11/2022

125943 M 2012
07131

XXL MEGA DISCOUNT SC REWE (ROMÂNIA) SRL 05/11/2022

124158 M 2012
07162

One Touch Advertising SC ONETOUCH ADVERTISING GRUP
SRL

05/11/2022

126536 M 2012
07154

BIROU DE MEDIATOR MARDARE
DANA

05/11/2022
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145450 M 2012
07148

PERLA TRANSILVANIEI SC JIDVEI SRL FILIALA ALBA 05/11/2022

124948 M 2012
07150

ŢARA DE SUS SC FACOS SA 05/11/2022

123843 M 2012
07132

MUZEUL PARFUMULUI SC GREEN NET SA 05/11/2022

145428 M 2012
07163

Esthetic food CAMELIA-GEORGETA ŞUCU 05/11/2022

123630 M 2012
07133

MUGUR DE VERDE SC ROMES GRUP INTERNATIONAL
SRL

05/11/2022

126384 M 2012
07155

EŞTI GRAS ŞI URÂT?
RĂMÂI DOAR URÂT!

SC DOITFORFUN SRL 05/11/2022

124377 M 2012
07165

KOOL SC EUROMENTOR DEVELOPMENT
SRL

05/11/2022

124563 M 2012
07156

EAT&FUN SC REFIN DEVELOPMENT SRL 05/11/2022

124050 M 2012
07134

DELUX SECURITY DELUX SECURITY 05/11/2022

123910 M 2012
07166

POWERSCREEN
CORPORATION

SC POWERSCREEN CORPORATION
SRL

05/11/2022

124207 M 2012
07207

Aristerm SC ARISTERM SRL 06/11/2022

124303 M 2012
07182

tirbuşon.ro SC APROPO MEDIA SRL 06/11/2022

126194 M 2012
07208

APPA www.appa.ro
priveşte spre interior

CIUBUC DORIAN 06/11/2022

124091 M 2012
07142

CEMINTER - CEMINTER
INTERNATIONAL S.R.L.

SC CEMINTER INTERNATIONAL SRL 06/11/2022

124133 M 2012
07206

NU TE LASA LA GREU Unilever IP Holdings B.V. 06/11/2022

127065 M 2012
07169

OLD TOWN SANDULESCU IOAN ALEXANDRU 06/11/2022

124897 M 2012
07209

appa priveşte spre interior CIUBUC DORIAN 06/11/2022

124898 M 2012
07210

APPA Echilibru de
sănătate şi frumuseţe

CIUBUC DORIAN 06/11/2022

124176 M 2012
07183

QWeekly CRISTEA IRINA-ELENA 06/11/2022

124583 M 2012
07175

STUDENT CURIER SC ALL INCLUSIVE SPECIAL SRL 06/11/2022
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147622 M 2012
07212

PUERTO del GUSTO
VITAL NATURAL

ORIGINAL APROBADO

NOMENIUS SRL 06/11/2022

124175 M 2012
07184

Funky Donkey CRISTEA MARIUS-IOAN 06/11/2022

147623 M 2012
07213

NATURA MARIS
DELICII SĂNĂTOASE

SC NOMENIUS SRL 06/11/2022

124275 M 2012
07185

Suited FARKAS DANIEL 06/11/2022

128368 M 2012
07176

Gala VET-Medica SC ADVICE COMMUNICATION SRL 06/11/2022

128370 M 2012
07177

Ghidul animalelor
de companie

SC ADVICE COMMUNICATION SRL 06/11/2022

147624 M 2012
07214

KORAB DE PESTE
MĂRI ŞI ŢĂRI

NOMENIUS SRL 06/11/2022

126274 M 2012
07196

LR LaRambla
COCKTAILS & TAPAS

CLAUDIU CONSTANTIN COSTIN 06/11/2022

128371 M 2012
07178

GHIDUL ANIMALELOR SC ADVICE COMMUNICATION SRL 06/11/2022

127725 M 2012
07186

COMPLEX
COMERCIAL SYMA

SC SMART IMOB MANAGER SRL 06/11/2022

128372 M 2012
07179

CHINOLOGIA SC ADVICE COMMUNICATION SRL 06/11/2022

124259 M 2012
07187

ELECTRONICA AZI EURO STANDARD PRESS 2000 SRL 06/11/2022

124230 M 2012
07188

Vila 23 Spa and
Conference Lake Resort

VILA 23 SNAGOV SRL 06/11/2022

124229 M 2012
07189

V23 Spa and
Conference Lake Resort

VILA 23 SNAGOV SRL 06/11/2022

147625 M 2012
07215

NATURA MARIS
DELICII SĂNĂTOASE

NOMENIUS SRL 06/11/2022

126565 M 2012
07216

KORAB DE PESTE
MĂRI ŞI ŢĂRI

NOMENIUS SRL 06/11/2022

126786 M 2012
07201

DELTA HOSPITAL
ENDOSCOPIC

TRAINING CENTER

FUNDATIA PENTRU CHIRURGIE
LAPAROSCOPICA TORACOSCOPICA
SI ALTE TEHNICI MINIM INVAZIVE

06/11/2022

124054 M 2012
07180

ACVARII DE VIS FLORIN RACOVITA 06/11/2022

147626 M 2012
07218

PUERTO DEL GUSTO
VITAL NATURAL

ORIGINAL APROBADO

NOMENIUS SRL 06/11/2022
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126872 M 2012
07203

FOREST RESTAURANT RIMOBI INVESTMENTS SA 06/11/2022

123836 M 2012
07181

EXPERTOPTIC SC INTERAND SRL 06/11/2022

131368 M 2013
05799

The Voice ProSieben Television GmbH 06/11/2022

125799 M 2012
07233

Smântână de Bucătărit
COVALACT DE ŢARĂ

SC COVALACT SA 07/11/2022

123958 M 2012
07235

Edenia SC MACROMEX SRL 07/11/2022

145502 M 2012
07236

LA STRADA
CONTEMPORARY

GELATO Pret-a-porter
crafted ice cream & sorbets

SC MACROMEX SRL 07/11/2022

124209 M 2012
07221

NEXT LEVEL SECURITY SC NEXT LEVEL SECURITY SRL 07/11/2022

124006 M 2012
07237

FOREST FRUIT LAND FFL STĂNIA CORNELIU 07/11/2022

141802 M 2012
07242

MN SC M & N CONSULT SRL 07/11/2022

124181 M 2012
07227

Feguro SC FEGURO SRL 07/11/2022

123861 M 2012
07240

FESTIVALUL
INTERNATIONAL DE FILM

PENTRU COPII AMENA

SC AMENA FILM SRL 07/11/2022

127205 M 2012
07245

SUPER JACKPOT SB GROUP LTD 07/11/2022

142823 M 2012
07223

POEMA NITA MIHAELA OANA 07/11/2022

145552 M 2012
07228

REZERVA FAMILIEI SC MERA COM INTERNATIONAL SRL 07/11/2022

123692 M 2012
07229

EPICENTRUM SC MERA COM INTERNATIONAL SRL 07/11/2022

123935 M 2012
07243

SCUTUL NEGRU SISTEME
DE SECURITATE

SC SISTEME DE SECURITATE
SCUTUL NEGRU SRL

07/11/2022

124140 M 2012
07230

NOCTIA SC MERA COM INTERNATIONAL SRL 07/11/2022

123863 M 2012
07226

RF ŞCOALA & GRĂDINIŢA
ROMÂNO-FINLANDEZĂ

SCOALA & GRADINITA ROMANO-
FINLANDEZA

07/11/2022

124933 M 2012
07232

NIKOS GREEK TAVERNA SUFRO COMPANY SRL 07/11/2022
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122719 M 2012
06841

ATLAS NETWORKING SC ATLAS NETWORKING SRL 07/11/2022

124034 M 2012
07261

CRAMELE BUNESCU SC SPEED SRL 08/11/2022

125005 M 2012
07258

METALOTERM
CONSTRUCTII - MONTAJ

SC METALOTERM SRL 08/11/2022

124003 M 2012
07262

LUCIUS SC SPEED SRL 08/11/2022

123813 M 2012
07273

cârtiţa plimbăreaţă TEODOR -ALEXANDRU IONESCU 08/11/2022

123968 M 2012
07253

ALMOUWAFAK Nuts & Dried
Fruits Add Delectation To life

SC ALMOUWAFAK IMPORT &
EXPORT SRL

08/11/2022

126432 M 2012
07246

COMPANIA DE TAXIMETRE SPEED
TAXI SRL

08/11/2022

124051 M 2012
07254

Artmosfera Take a
break for creativity

STANCIU GABRIELA 08/11/2022

124039 M 2012
07267

PÂINE CU DICHIS SC SAPTE SPICE SA 08/11/2022

124173 M 2012
07268

Gusturi noi PÂINE
CU DICHIS

SC SAPTE SPICE SA 08/11/2022

135493 M 2012
07270

DUOGRAO SOCIETE DES PRODUITS NESTLE
S.A.

08/11/2022

137270 M 2012
07256

REPEDE Pressure Control
Sealing Performance.

REPEDE SANDA 08/11/2022

125397 M 2012
07271

VICII .net PART
OF YOUR LIFE

FURCOIU PAUL CRISTIAN 08/11/2022

127628 M 2012
07257

Skirt Bike DELIU OANA MARIA 08/11/2022

123717 M 2012
07274

brillis SC OPTIKO SRL 08/11/2022

126700 M 2012
07252

Ferma Bunicilor ouă
şi carne de prepeliţă

SC ARICONA SRL 08/11/2022

124196 M 2012
07260

Geona SC GEONA CONST SRL 08/11/2022

123932 M 2012
07275

uN nicudumitrescu.ro
Pur şi Simplu Românesc

DUMITRESCU NICULAE 08/11/2022

123736 M 2012
07276

Laura8 CRAFTING
EMOTIONS

LAURA ROTILEANU 08/11/2022

124726 M 2012
07278

Rene Faure SC VINICOLA AVEREŞTI 2000 SA 09/11/2022
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124221 M 2012
07296

Ţara lui Andrei, o schimbare
inspirată de Petrom

SC OMV PETROM SA 09/11/2022

124302 M 2012
07283

Dikoko SC LOCKET TRADING SRL 09/11/2022

124313 M 2012
07279

Nedcon SC NEDCON MARITIME SRL 09/11/2022

124225 M 2012
07280

SUCCESUL TAU.
EXPERIENTA NOASTRA!

SC SUCCES NIC COM SRL 09/11/2022

123530 M 2012
07297

PEEK & CLOPPENBURG PEEK & CLOPPENBURG KG 09/11/2022

124380 M 2012
07284

APIS SANA SC COMPLEX APICOL VECESLAV
HARNAJ SA

09/11/2022

125696 M 2012
07282

TPT
THEPARTYTRACKER.COM

DRAGOŞ ANDREI 09/11/2022

123985 M 2012
07298

URSUS CLUJ 1878 URSUS BREWERIES SA 09/11/2022

143021 M 2012
07299

CLARIOL SC MÂNDRA SA 09/11/2022

124222 M 2012
07295

Ţara lui Andrei....O ţară
mai bună în fiecare zi!

SC OMV PETROM SA 09/11/2022

143022 M 2012
07300

MÂNDRA SC MÂNDRA SA 09/11/2022

123940 M 2012
07292

WENIDE SC JIN BAO 1999 SRL 09/11/2022

146037 M 2012
07294

LACRIMA SOARELUI SC ULCO TRADING SRL 09/11/2022

124455 M 2012
07088

Saltempo Prospeţime şi
savoare pentru fiecare !

SC SALTEMPO SRL 09/11/2022

128362 M 2012
07336

PIESE KTM.RO SC EVOLUTIV DATA SRL 12/11/2022

125124 M 2012
07313

Sa cresti mare si voinic SC VINCON VRANCEA SA 12/11/2022

172721 M 2012
07337

MODELISM SC MODELISM INTERNATIONAL SRL 12/11/2022

124629 M 2012
07314

Vin de evenimente SC VINCON VRANCEA SA 12/11/2022

172720 M 2012
07338

MODELISM
INTERNATIONAL

SC MODELISM INTERNATIONAL SRL 12/11/2022

125033 M 2012
07302

CA CASA AFACERILOR SC CASA AFACERILOR SA 12/11/2022
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172380 M 2012
07324

MOARA LUNCA DUNARII SC AGRO-CHIRNOGI SA 12/11/2022

125034 M 2012
07303

PAVILION COMERCIAL
CASA AFACERILOR

SC CASA AFACERILOR SA 12/11/2022

124767 M 2012
07325

FUNDATIA SFANTUL
SPIRIDON BACAU

POPA DANIELA 12/11/2022

125011 M 2012
07318

DEROMÂNIA UNILEVER SOUTH CENTRAL
EUROPE SA

12/11/2022

124625 M 2012
07319

OK SERIOZITATE-
INCREDERE

FONDAT 1994 SINCE

SC OK EXCHANGE HOUSE SRL
SC OK CREDO CONS SRL
SC OK GUARD SRL

12/11/2022

125579 M 2012
07342

STYLO Fashion Stationery PREDA SABIN GABRIEL 12/11/2022

145489 M 2012
07320

ROC RIDERS CLUB.RO SC MEDIA PRODUCTION GROUP SRL 12/11/2022

145603 M 2012
07305

DEMCO SC DEMCO ELECTRO DESIGN SRL 12/11/2022

131184 M 2012
07327

HRI WATER BALANCE IOSIF BALINT 12/11/2022

124271 M 2012
07328

IZI SC ATTOSOFT SRL 12/11/2022

124269 M 2012
07329

IZI SOFTWARE SC ATTOSOFT SRL 12/11/2022

124270 M 2012
07330

IZI CONT SC ATTOSOFT SRL 12/11/2022

124875 M 2012
07306

MISS BANEASA POPESCU SORIN VASILE 12/11/2022

123981 M 2012
07343

COVASNA STAŢIUNEA
CELOR 1000 DE

IZVOARE DE SĂNĂTATE

ROSNER HERMAN 12/11/2022

124876 M 2012
07307

MISS SECTOR POPESCU SORIN VASILE 12/11/2022

124877 M 2012
07308

MISS PRAHOVA POPESCU SORIN VASILE 12/11/2022

124878 M 2012
07309

MISS CRAIASA ZAPEZII POPESCU SORIN VASILE 12/11/2022

124119 M 2012
07331

VIAŢA nemţeană AGHEORGHESEI MARIANA 12/11/2022

172671 M 2012
07322

SCHOLL FRIENDLY CS SALES AND MARKETING SRL 12/11/2022
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130294 M 2012
07323

ROCK THE SCHOOL SC PIGNA ROMANIA IMPEX SRL 12/11/2022

124879 M 2012
07310

MISS CAPITALA POPESCU SORIN VASILE 12/11/2022

124092 M 2012
07332

evocomputers SC EVOTRADE SRL 12/11/2022

124093 M 2012
07333

EVOCOMPUTERS SC EVOTRADE SRL 12/11/2022

125827 M 2012
07326

sic card SZEKELYFOLDI
DIAKIGAZOLVANY

Legitimaţie pentru Elevi din
Ţinutul Secuiesc/Schooler's
Identity Card for Szeklerland

ZSIGMOND JOZSEF 12/11/2022

124156 M 2012
07311

Steff BOUTIQUE SC STEFITEX SRL 12/11/2022

124841 M 2012
07362

SC INTERNATIONAL SA 13/11/2022

134999 M 2012
07367

ALPHA CLINICS SC ALPHA CLINICS SRL 13/11/2022

138678 M 2012
07361

GRILLANDIA TARAMUL
GRATARELOR

SC TERRAVERDE SRL 13/11/2022

127847 M 2012
07358

BEI CE VREI SC B.D.G. IMPORT SRL 13/11/2022

124240 M 2012
07347

o iubire alb albastra STANCIU-NISTOR GEORGE-MADALIN 13/11/2022

123710 M 2012
07364

Pun pariu pe talent IONESCU SIMONA
IONESCU SILVIU

13/11/2022

124061 M 2012
07365

TAXI MONDIAL ŞVEŢ RAMONA MĂDĂLINA 13/11/2022

124324 M 2012
07366

AUTOFLEX SC AUTOFLEX SRL 13/11/2022

127346 M 2012
06487

ŞCOALA DE DANS
ROMÂNESC LARISA

şi MARIN BARBU

BARBU LARISA MARIA 13/11/2022

145035 M 2012
07378

BGS MONITORIZARE
SI INTERVENTIE

SC BGS MONITORIZARE SI
INTERVENTIE SRL

14/11/2022

123933 M 2012
07382

LUNA SOLAI TULAI ANA FELICIA 14/11/2022

138883 M 2012
07397

Bridal Cafe CRETU ALINA
CRETU GHEORGHE

14/11/2022
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123862 M 2012
07389

FARADS FAHRRADS & IDEAS SRL-D 14/11/2022

124481 M 2012
07398

CLINICA DEL SORRISO SC SAMITEK SRL 14/11/2022

124594 M 2012
07399

ANA MAGIC ANA MAGIC INTERMED SRL 14/11/2022

124804 M 2012
07380

TORCIANO NICOLA 14/11/2022

126273 M 2012
07400

FIZIOTERAPIE
INTEGRATIVA

GRUIA ION 14/11/2022

124142 M 2012
07393

VINOBRAN SC TRADERO SRL 14/11/2022

138884 M 2012
07396

BLUMEN BEI ALINA CREDO CRETU ALINA
CRETU GHEORGHE

14/11/2022

123835 M 2012
07385

Restaurant Mistique SC BERGOLO SRL 14/11/2022

123960 M 2012
07390

ASPANORM SC BIO EEL SRL 14/11/2022

146342 M 2012
07403

DELTA DELTA ELECTRONICS INC 14/11/2022

123944 M 2012
07386

Kitchen Joy cook.
learn. socialize.

DAVIDOGLU IZESCU FLORIN ALBERT 14/11/2022

132166 M 2012
07387

STASO SC UNIT STASO PROTECT SRL 14/11/2022

138885 M 2012
07395

WEDAcademy
Certificat de excelenta

CRETU GHEORGHE
CRETU ALINA

14/11/2022

129408 M 2013
03293

DELTA DELTA ELECTRONICS INC 14/11/2022

123979 M 2012
07426

NOILE VINURI DE TOHANI,
BUNE CA ALTĂDATĂ !

SC DOMENIILE VITICOLE TOHANI
SRL

15/11/2022

131482 M 2012
07424

BONA FIDE FLOROIU VERONICA 15/11/2022

126456 M 2012
07410

ANCA & SILVIA
NEGULESCU

SC A.S. NEGULESCU SRL 15/11/2022

124128 M 2012
07427

AQUA CALM COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (A
DELAWARE CORPORATION)

15/11/2022

124766 M 2012
07405

TARAFUL FETELOR SC STELAND PROD SRL 15/11/2022

123965 M 2012
07407

ALBACHER RADLER SC ROMAQUA GROUP SA 15/11/2022
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132231 M 2012
07412

PASTILA PSIHOLOGICĂ DANIEL DAVID 15/11/2022

124070 M 2012
07419

Best NUTS HAI! Seminţe
de floarea soarelui sarate

SC BEST FOODS PRODUCTIONS SRL 15/11/2022

123887 M 2012
07420

Brio Club MITUŢ IULIAN 15/11/2022

125905 M 2012
07409

INVENT-INVEST TARGUL
INTERNATIONAL

DE INVENTII

ASOCIATIA ABSOLVENTILOR
FACULTATII DE HIDROTEHNICA IASI

15/11/2022

126561 M 2012
07421

EVOSTAR AUTO SC MOLIFAG SRL 15/11/2022

124104 M 2012
07406

ALBACHER LEMON SC ROMAQUA GROUP SA 15/11/2022

126594 M 2012
07415

CAPITOLINA -
CITY CHIC HOTEL

SC ELMAFARM SRL 15/11/2022

124690 M 2012
07441

VALCO TUICA BATRANA VALCO S.A. 16/11/2022

124276 M 2012
07433

lem'sflex collection SC LEMET SRL 16/11/2022

124164 M 2012
07435

WISDOM YOUR OUTSIDE
PERSPECTIVE PILLAR

COMAN GEORGE ŞTEFAN 16/11/2022

139625 M 2012
07436

la Migdali CORINA-MIRELA SCHEUŞAN
SCHEUSAN CORNELIU-LAURENŢIU

16/11/2022

123879 M 2012
07440

CULOARE
ARMONIE PASIUNE

SC PRO-PLUS SRL 16/11/2022

124689 M 2012
07442

VALCO PIRAT ROM VALCO S.A. 16/11/2022

128750 M 2012
07451

Atelier Alarme SC TCA-DISTRIBUTION GRUP SRL 16/11/2022

124323 M 2012
07443

BADABUM SC ELECTRONIC WORLD SRL 16/11/2022

124928 M 2012
07437

CREATIV DESIGN
FURNITURE

SC FAR EST MOBILIER SRL 16/11/2022

124131 M 2012
07446

UNIVERSO NON PROFIT UNICREDIT S.p.A. 16/11/2022

122892 M 2012
07447

PAUZA CU GUST ROMANIA HYPERMARCHE S.A. 16/11/2022

123877 M 2012
07439

PP PROPLUS SC PRO-PLUS SRL 16/11/2022
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123783 M 2012
07429

POWER DOOR SC MILCA SRL 16/11/2022

124683 M 2012
07448

ethica Grupul Farmaciilor
Independente

ASOCIATIA FARMACIILOR
INDEPENDENTE "ETHICA"

16/11/2022

145750 M 2012
07445

Pap tot! BP PUBLISHING MEDIA SRL 16/11/2022

127717 M 2012
07430

STARCAPTURE S.C. STAR STORAGE S.A. 16/11/2022

124065 M 2012
07431

History of Communism
in Europe (HCE)

INSTITUTUL DE INVESTIGARE A
CRIMELOR COMUNISMULUI SI
MEMORIA EXILULUI ROMANESC
(IICCMER)

16/11/2022

124671 M 2012
07381

de la Luna ULEI SĂNĂTOS
PRESAT LA RECE

TULAI ANA FELICIA 16/11/2022

146504 M 2012
07346

BALINT MARGARETA 16/11/2022

126909 M 2012
07231

Expert Supplier SC EXPERT SOFTWARE SRL 19/11/2022

123971 M 2012
07468

CETATEA DOAMNEI SC CETATEA DOAMNEI SRL 19/11/2022

124231 M 2012
07434

Paradisul Verde KATALIN BORBATH 19/11/2022

124508 M 2012
07452

Esthetique Studio MARK ADRIANA 19/11/2022

124188 M 2012
07453

AGRICULTURA365 SC INFOAGRAR MEDIA SRL 19/11/2022

124419 M 2012
07461

RHEAL SC RHEAL SRL 19/11/2022

124408 M 2012
07462

Ascet ÎNCĂLŢĂMINTE
PENTRU MAŞINA TA

SC ASCET COM SRL 19/11/2022

123851 M 2012
07454

FUNDAŢIA OLGA
GUDYNN Oamenii

MICI fac lucruri MARI!

GUDYNN CĂTĂLIN CONSTANTIN
GUDYNN OLGA FLORENTINA

19/11/2022

123929 M 2012
07470

FAVARA GACHI MISU 19/11/2022

125261 M 2012
07472

TOP-DERM SC TOP-DERM u.n.i. SRL 19/11/2022

123898 M 2012
07455

BaZi Coaching RUSU VLAD RISVAN 19/11/2022

125195 M 2012
07456

ReikiLight RUSU VLAD RISVAN 19/11/2022
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124115 M 2012
07473

CONCURSUL NAŢIONAL DE
ORATORIE DEMOSTENE

CLUBUL ROTARY PITESTI 19/11/2022

123987 M 2012
07478

maminet Universul nostru. SC INTERBRANDS MARKETING &
DISTRIBUTION SRL

19/11/2022

124138 M 2012
07474

PIRAEUS BANK
BLACK & PRIVATE

PIRAEUS BANK ROMANIA SA 19/11/2022

125782 M 2012
07475

PIRAEUS BANK PRIVATE PIRAEUS BANK ROMANIA SA 19/11/2022

131265 M 2012
07457

russmedia SC RUSSMEDIA DIGITAL SRL 19/11/2022

127187 M 2012
07479

Mobile Direct Universul
accesoriilor pentru

smartphone-uri

KESSELRING SRL 19/11/2022

126781 M 2012
07459

CICO-CICU SC C.A.N. 2000 TRADING SRL 19/11/2022

124144 M 2012
07464

T V TUDOR I S VICTOR INTREPRINDERE
INDIVIDUALA

19/11/2022

124421 M 2012
07480

Gogoaşa Muntenească ...ca
la mama acasă

SORA PETRUTA
SORA ROMEO

19/11/2022

125176 M 2012
07466

BARGAUANII CANTA FOLK VLAD ANTON 19/11/2022

124134 M 2012
07476

Unilever IP Holdings B.V. 19/11/2022

126335 M 2012
07467

Asociatia SUTTER ANA POPESCU 19/11/2022

125356 M 2012
07484

KAZAN instalatii complete SC KAZINST GRUP SRL 20/11/2022

125113 M 2012
07491

Orella DRĂGAN MIHAELA 20/11/2022

126294 M 2012
07503

LIDLE COM S.R.L. SC LIDLE COM SRL 20/11/2022

127580 M 2012
07497

PRODUS ORIGINAL LiLA MIHAITA INDRA CRISTINA 20/11/2022

123931 M 2012
07485

SC HELP NET FARMA SA 20/11/2022

125306 M 2012
07493

MAJORD'OR LUXURY GIFTS IANOLIDE ARISTEL 20/11/2022

124708 M 2012
07486

Doncafe, momentul
tau de energie

SC STRAUSS ROMÂNIA SRL 20/11/2022
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124267 M 2012
07483

ZIUA TRAVEL MIHAI IONUŢ BRATILOVEANU 20/11/2022

124944 M 2012
07488

MISIUNEA CASA Secretul
amenajarilor de calitate

SC BABEL COMMUNICATIONS SRL 20/11/2022

124453 M 2012
07487

Doncafe, Momentul
tau de rasfat

SC STRAUSS ROMÂNIA SRL 20/11/2022

124314 M 2012
07504

The Solutions Factory
Real Business

Solutions, not Platforms

SC STAR STORAGE SA 20/11/2022

123792 M 2012
07496

MIXFARM SC DOLCEFARM SRL 20/11/2022

124315 M 2012
07505

Fabrica de soluţii
Soluţii de business

adevărate, nu platforme

SC STAR STORAGE SA 20/11/2022

124406 M 2012
07500

DOCUART APOSTOL DANIELA EUGENIA 20/11/2022

123859 M 2012
07502

TOP DERM UNI SC TOP-DERM u.n.i. SRL 20/11/2022

123748 M 2012
07509

PALMOLIVE THERMAL
SPA OCEAN VITALITY

Colgate-Palmolive Company (A
Delaware Corporation)

20/11/2022

124560 M 2012
07510

Career Leader YOUR
RIGHT CHOICE by Barnett

McCall Recruitment

SC BARNETT MCCALL
RECRUITMENT SRL

20/11/2022

126670 M 2012
07411

FREIDAVet SC FREIDA-VET SRL 21/11/2022

124973 M 2012
07512

IGIENOL SC INTERSTAR CHIM SA 21/11/2022

124974 M 2012
07513

LIBERTATE FARA MICROBI,
COPILARIE FARA GRIJI!

SC INTERSTAR CHIM SA 21/11/2022

124975 M 2012
07514

DEZINFECTARE
FARA CLOR,

COPILARIE FARA GRIJI!

SC INTERSTAR CHIM SA 21/11/2022

124603 M 2012
07515

ATD-DYNAMIC
ROMANIA TOUR

TABACARU ADRIAN 21/11/2022

145617 M 2012
07518

PIŢĂRĂI CHISER DĂNUŢ 21/11/2022

126319 M 2012
07528

KARTIFORT SUN WAVE PHARMA INTERNATIONAL
LIMITED

21/11/2022

137637 M 2012
07529

Pentru dimineţi mai fericite SC INTERAGRO LACTATE SRL 21/11/2022
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124165 M 2012
07519

PASTA BUONA SC M.P. BĂNEASA PASTE SA 21/11/2022

123982 M 2012
07538

Glamour MINISLIMS Violet JT INTERNATIONAL SA 21/11/2022

125812 M 2012
07530

FMR flashmobromania STATE JUDITH ANDREEA 21/11/2022

126992 M 2012
07539

NUTRITION Research
& Development ŞTIU
CE ŞI CÂT MĂNÂNC

SC NUTRITION RESEARCH &
DEVELOPMENT SRL

21/11/2022

123850 M 2012
07531

MONDEX SIBIU socks
panty since 1927 Ciorapi şi
lenjerie pentru toată familia!

VÎRCOLACU CALIN BOGDAN 21/11/2022

123976 M 2012
07541

SC PROCESS COLOR ART SRL 21/11/2022

123849 M 2012
07542

Process Color SC PROCESS COLOR ART SRL 21/11/2022

134706 M 2012
07532

FITOVEX SC FITOVEX SRL 21/11/2022

124549 M 2012
07533

iBookSquare SC GREEN INTELLIGENCE SRL - D 21/11/2022

124258 M 2012
07521

TEAM PROTGUARD SC PROTGUARD TEAM SRL 21/11/2022

124141 M 2012
07523

PLIK SC SAFF TRADING SRL 21/11/2022

139935 M 2012
07545

SIMCONTROL SC SIMCONTROL SOLUTIONS SRL 21/11/2022

124535 M 2012
07534

Socrates Clinic GOGULESCU ARMAND-PAUL-IOAN 21/11/2022

126161 M 2012
07535

EMYON PAZA SI
PROTECTIE RAPIDA

SC EMYON PAZA SI PROTECTIE
RAPIDA SRL

21/11/2022

124195 M 2012
07152

Eletet ado fuszerek DF World of Spices GmbH 21/11/2022

131242 M 2012
07558

COBZALITY ROMASCU FLORIN CATALIN
MAGHETI ROBERT

22/11/2022

124029 M 2012
07574

JIMANA GUARD SC JIMANA GUARD SRL 22/11/2022

124367 M 2012
07578

CITY CHIC HOTEL SC ELMAFARM SRL 22/11/2022

125081 M 2012
07580

RIVAMARK GLENMARK PHARMACEUTICALS SRL 22/11/2022
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126133 M 2012
07583

AUTOVIT OLX ONLINE SERVICES S.R.L. 22/11/2022

123949 M 2012
07577

MAESTRO
BUCATE DICHISITE

CAROLI FOODS GROUP SRL 22/11/2022

124695 M 2012
07550

Ajutor! Vreau să slăbesc! SC SBS BROADCASTING MEDIA SRL 22/11/2022

124515 M 2012
07572

VIEWSHARK RATIU LAURENTIU VALENTIN
PERSOANA FIZICA AUTORIZATA

22/11/2022

124174 M 2012
07573

MAZIO CAFFE SC MAZIO CAFFE SRL 22/11/2022

123858 M 2012
07606

officegalaxy S.C LEGEND COM SRL 23/11/2022

124401 M 2012
07612

FAGUR TIRAMISA SRL 23/11/2022

124908 M 2012
07588

ECOPLAC ACTIVE DISTRIBUTIONS GRUP SRL 23/11/2022

124297 M 2012
07585

GRATECO TEHNOPLUS SC GRATECO-TEHNOPLUS IMPORT-
EXPORT SRL

23/11/2022

123753 M 2012
07613

VIVRE VIVRE DECO SA 23/11/2022

123894 M 2012
07601

Super Body SC SANO VITA SRL 23/11/2022

125556 M 2012
07602

PENSIUNE RESTAURANT
Passion FLORARIE

SC PRISMA SERVCOM IMPEX SRL 23/11/2022

124364 M 2012
07586

EDY-VIT ROTARU S&N SOCIETATE IN
COMANDITA

23/11/2022

125355 M 2012
07603

GSP SECURITY
PROMPTITUDINE-

SIGURANŢĂ-
PERFORMANŢĂ

SC GS PROTECT SRL 23/11/2022

123856 M 2012
07604

Legend S.C LEGEND COM SRL 23/11/2022

123857 M 2012
07605

OfficeCover by Reymon S.C LEGEND COM SRL 23/11/2022

172772 M 2012
07615

ITAL-CERAMIC luxul
pe care ţi-l permiţi

POP BUIA CLAUDIU 26/11/2022

125150 M 2012
07616

farmasoft.ro RAMONA CRISTIANA POPESCU 26/11/2022

123855 M 2012
07617

MAESTRUL OREZAR SC EUROPRO IMPORT HOUSE SRL 26/11/2022
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124576 M 2012
07587

Romanian European
Financial Services REFS

S.C. REFS PARTNERS S.R.L. 26/11/2022

124418 M 2012
07618

NORD VEST TV Televiziunea
care te respectă!

SC NORD VEST TV ADVERTISING
SRL

26/11/2022

124452 M 2012
07641

PISCES SC APCOVIN IMPORT EXPORT SRL 26/11/2022

124168 M 2012
07626

Bucurii din lapte SC DIANY COM SRL 26/11/2022

124366 M 2012
07619

VIAŢA LA ŢARĂ SC NORD VEST TV ADVERTISING
SRL

26/11/2022

126160 M 2012
07624

CATALEYA pizzerie
restaurant cafenea

MIHAI PUSCAS 26/11/2022

124763 M 2012
07620

CREATIVE BRAND SAPIENS FLORIN MARE 26/11/2022

124152 M 2012
07623

IRON GUARD 2012 SC IRON GUARD 2012 SRL 26/11/2022

124451 M 2012
07642

SCORPIO SC APCOVIN IMPORT EXPORT SRL 26/11/2022

125078 M 2012
07644

NEOPINAL GLENMARK PHARMACEUTICALS SRL 26/11/2022

126702 M 2012
07629

DjStudio ro SC ZEL VOX SRL 26/11/2022

125077 M 2012
07645

PLADIZOL GLENMARK PHARMACEUTICALS SRL 26/11/2022

124261 M 2012
07630

TS THUG SECURITY SC THUG SECURITY SRL 26/11/2022

124894 M 2012
07647

HOMEFINDERS MALOS MATEI 26/11/2022

124074 M 2012
07631

OUTSTAND SC OUTSTAND SOLUTIONS SRL 26/11/2022

124459 M 2012
07595

editura VERBA SC VERBA SRL 26/11/2022

127273 M 2012
07554

itv Informaţia TV ALIN FLORIN PUIU 26/11/2022

124075 M 2012
07632

Outstand Solutions SC OUTSTAND SOLUTIONS SRL 26/11/2022

124167 M 2012
07625

Grefitto SC DIANY COM SRL 26/11/2022

124450 M 2012
07637

LIBRA SC APCOVIN IMPORT EXPORT SRL 26/11/2022
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124449 M 2012
07636

SAGITTARIUS SC APCOVIN IMPORT EXPORT SRL 26/11/2022

124273 M 2012
07634

ACTIV POPA RARES 26/11/2022

126146 M 2012
07635

politrad.com SC POLITRAD SRL 26/11/2022

124895 M 2012
07557

Diflora DARABAN FLORIN IOAN 26/11/2022

145434 M 2012
07576

AGRICOST SC AGRICOST SRL 26/11/2022

144835 M 2015
07632

MO MODALFA - COMÉRCIO E SERVIÇOS,
S.A.

26/11/2022

127274 M 2012
07661

DIVA SC MATRYX CLASS SRL 27/11/2022

124316 M 2012
07650

STATION 4 SAVULESCU NICOLETA CRISTINA
(MANOLIU)

27/11/2022

124420 M 2012
07651

river deck BOT CALIN 27/11/2022

124547 M 2012
07652

7 star protection SEVEN STAR PROTECTION S.R.L. 27/11/2022

124161 M 2012
07659

ATETRUST MARIN RAZVAN-ALEXANDRU 27/11/2022

123936 M 2012
07657

O OFRIM SC INTERNET SRL 27/11/2022

123955 M 2012
07674

TORSER QFMS CORE
ENERGY SHIELD

ULTIMATE DEVICE FOR
BIOINFORMATIONAL

PROTECTION AGAINST
NEGATIVE IMPACT OF A
EM, GM, PSI RADIATION

JALO VICTOR 27/11/2022

124409 M 2012
07667

SECURITY FORCE POWER SC UNIVERSAL STRATEGIES &
PROTECTION SYSTEMS SRL

27/11/2022

123860 M 2012
07676

Acare BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH 27/11/2022

123800 M 2012
07675

LOGA DANCE SCHOOL
The rhythm is in you

LOGA LORANT 27/11/2022

123956 M 2012
07670

gold-line.ro MAGIC NET SRL 27/11/2022

124411 M 2012
07668

SECURITY TEHNICAL
SOLUTIONS

SC RED ALERT SECURITY SYSTEM
SRL

27/11/2022
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124135 M 2012
07672

DARUIESTE FRUMUSETE! Unilever IP Holdings B.V. 27/11/2022

125345 M 2012
07677

RoStar RoCoffee
Biscuiţi cu scorţişoară

SC RO STAR SA 28/11/2022

126766 M 2012
07684

SUD EST GROUP SAC
DIN POLIETILENA
CU PERFORATII

SC SUD EST GROUP SRL 28/11/2022

124872 M 2012
07678

CRISTI MINCULESCU CRISTIAN ALEXANDRU MINCULESCU 28/11/2022

124458 M 2012
07685

1* VLASCEANU CRISTIAN CATALIN 28/11/2022

124509 M 2012
07691

TREI PURCEI
OBRAZNIC DE GUSTOS

BURUIANA AUREL 28/11/2022

124361 M 2012
07679

Buna seara prieteni CRISTIAN ALEXANDRU MINCULESCU 28/11/2022

124296 M 2012
07692

APILIFE NICULINA GAVRIL 28/11/2022

124621 M 2012
07693

dentident IACOBAN DRAGOS 28/11/2022

124330 M 2012
07696

REMESH ATELIERE FARA FRONTIERE 28/11/2022

124439 M 2012
07687

QBeauty MARCEL ADRIAN AVRAM 28/11/2022

126765 M 2012
07683

Sud Est Group AMBALAJ
DIN POLIETILENA
CU PERFORATII

SC SUD EST GROUP SRL 28/11/2022

124389 M 2012
07695

Mantrap eat. drink. stare. COFIN MANAGEMENT
CORPORATION SRL

28/11/2022

124440 M 2012
07688

Q Life MARCEL ADRIAN AVRAM 28/11/2022

124438 M 2012
07690

Q Stem MARCEL ADRIAN AVRAM 28/11/2022

125755 M 2012
07244

CARESTA CARESTA BAGS SRL 28/11/2022

124457 M 2012
07575

TISZABOND SZOLVEGY KFT SZOLNOK
SUCURSALA TÂRGU MUREŞ

29/11/2022

124357 M 2012
07705

MUSIQUERADE SC ROTON SRL 29/11/2022

127472 M 2012
07726

Şosete de SIBIU VÎRCOLACU CALIN BOGDAN 29/11/2022
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126438 M 2012
07715

Regele Pescar SC SCANDIA ROMANA SA 29/11/2022

123868 M 2012
07737

TABERE DE 5 STELE TRUŞCĂ RADU ADRIAN 29/11/2022

126436 M 2012
07716

Lotca SC SCANDIA ROMANA SA 29/11/2022

128211 M 2012
07729

CASA NOBEL SC CASA NOBEL SRL 29/11/2022

123953 M 2012
07736

PETKULT PET PRODUCT S.R.L. 29/11/2022

123003 M 2012
07718

COOLER JT INTERNATIONAL SA 29/11/2022

123814 M 2012
07738

Keymediator by KEYGROUP SÎRBU CRISTINA ADRIANA 29/11/2022

124601 M 2012
07721

NATURACRETA SCUTARU IULIANA LUIZA 29/11/2022

124291 M 2012
07709

TIREBOUCHON COSMIN COSTIAN 29/11/2022

123891 M 2012
07731

Placări Faine SC PLACARI FAINE SRL 29/11/2022

125658 M 2012
07710

ASIGMANAGEMENT
Broker de Asigurare

SC ASIG MANAGEMENT BROKER DE
ASIGURARE SRL

29/11/2022

125861 M 2012
07711

IMS 57 SC LANDMARK MANAGEMENT SRL 29/11/2022

135143 M 2012
07722

TH 2012 The Hair.
Driven by Passion

SC CRIS-LINIE SOLUTIONS SRL-D 29/11/2022

124123 M 2012
07732

ClinicBouquet CB HEALTH NETWORK SRL 29/11/2022

125809 M 2012
07723

Ciorapi de SIBIU VÎRCOLACU CALIN BOGDAN 29/11/2022

124162 M 2012
07733

CAROLI EDITIA DE
5 pentru toată familia

CAROLI FOODS GROUP SRL 29/11/2022

126437 M 2012
07714

Năvodul plin SC SCANDIA ROMANA SA 29/11/2022

125810 M 2012
07724

Ciorapi pantalon de SIBIU VÎRCOLACU CALIN BOGDAN 29/11/2022

125811 M 2012
07725

Dresuri de SIBIU VÎRCOLACU CALIN BOGDAN 29/11/2022

124169 M 2012
07734

ENJOY SC PET PRODUCT SRL 29/11/2022
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123954 M 2012
07735

Mitzy Pentru pisici alintate SC PET PRODUCT SRL 29/11/2022

128246 M 2012
07633

FESTIVAL INTERNATIONAL
CLARA HASKIL

AZARIO ALINA 29/11/2022

139177 M 2012
07551

armix SC BAUM CAS FIBRES SRL 29/11/2022

126664 M 2012
07740

EREGIS CROITORU ANDREEA 29/11/2022

124084 M 2012
07741

E-REGIS CROITORU ANDREEA 29/11/2022

126927 M 2012
07742

MABEC Trading S.r.l.
Energy Experience

SC MABEC TRADING SRL 29/11/2022

123815 M 2012
07739

Keymc by KEYGROUP SÎRBU CRISTINA ADRIANA 29/11/2022

125210 M 2012
07743

TOP - BIOPSY TOP - BIOPSY SRL 29/11/2022

128070 M 2012
07747

JURNALUL DE WEEKEND SC INTACT PUBLISHING SRL 29/11/2022

124251 M 2012
07744

INTEGER INTEGER GROUP L.L.C., 29/11/2022

123715 M 2012
07746

inflecto SC OPTINET ROMANIA SRL 29/11/2022

148715 M 2016
08050

RO-PESCADOR ASOCIAŢIA RO-PESCADOR 24/11/2022
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În conformitate cu cererea de reînnoire a mărcii, reînnoirii mărcii nr. 124693 este numai pentru
clasa 41.

Referitor  la  marca  nr.  124693  MISS  OLTENIA,  facem  precizarea  că,  dintr-o  eroare  materială,  în 
BOPI  nr.  6/2022  -  Secţiunea  MĂRCI  ŞI  INDICAŢII  GEOGRAFICE,  reînnoirea  mărcii  a  fost 
publicată  pentru clasele 35 şi 41.

Dintr-o  eroare  materială  marca M 2020 02782  a  fost publicată în  BOPI nr. 7/2022 – Secţiunea
A  MĂRCI  ŞI  INDICAŢII  GEOGRAFICE  /  capitolul  Mărci  înregistrate,  această  marcă  fiind  în
opoziţie.





13. DIVERSE
- LISTA AGENŢIILOR SPECIALIZATE, A CONSILIERILOR 

ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ ŞI A MANDATARILOR 
AUTORIZAŢI ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

- CENTRE REGIONALE PENTRU PROMOVAREA 
PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE ÎN ROMÂNIA

- ANUNŢURI OFICIALE

- MATERIALE INFORMATIVE DIN DOMENIUL 
PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE

©  Toate drepturile sunt rezervate OSIM. Materialele publicate în acest capitol nu vor putea
fi reproduse în niciun mod (electronic, prin fotocopiere, prin înregistrare sau în alt mod), fără
autorizaţia prealabilă a titularului dreptului de autor.





ROMÂNIA
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI

ORDIN nr. 157
24 iulie 1997

Directorul General al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci,
Având în vedere prevederile art. 14, alin. 3, din Legea 64/1991, privind brevetele de invenţie, şi Regula 2.5,

din H.G. 152/92, referitoare la profesia de consilier în proprietate industrială,

ORDIN:

Art. 1. Persoanele ale căror nume figurează în lista anexă la prezentul Ordin, precum şi firmele specializate
în proprietate industrială se înscriu în REGISTRUL NAŢIONAL AL CONSILIERILOR ÎN PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, cu menţionarea specializării.

Art. 2. Prezentul ordin se va publica în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Director General        
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Notă: Listele privind consilierii în proprietate industrială s-au tipărit conform datelor trimise de Camera Naţională a

Consilierilor în Proprietate Industrială, din România. Pentru relaţii suplimentare, vă rugăm să vă adresaţi secretariatului

Camerei Consilierilor, respectiv domnului Cristi Dicu, la adresa de e-mail: office@patent-chamber.ro .



ORDIN nr. 03/15.01.2002

În temeiul art. 6, alin. 3, din HG nr. 573/07.09.1998, Õi a Deciziei Primului-ministru,
nr. 45/13.03.1998, Directorul General al Oficiului de Stat pentru InvenÛii Õi M|rci emite
urm|torul:

ORDIN

Articol unic: Lista centrelor regionale, cuprinzând datele utile Õi instituÛiile gazd|, aÕa
cum sunt prezentate în anex|, se public| în Buletinul Oficial de Proprietate Industrial|,
împreun| cu prezentul Ordin.

Director General





Mariana HAHUE  Coordonator al Centrelor regionale de Promovare a Propriet|Ûii Industriale,
din partea OSIM;
str. Ion Ghica, nr. 5, sector 3, BucureÕti 030044, România
e-mail: mariana.hahue@osim.ro
tel:  +40 213.060.800 - +40 213.060.829 int. 284, 208 
fax: +40 213.123.819 

Tel.: 0348 453 102

str. Libert|Ûii, nr. 1, Bac|u, Cod 600052, judeÛul BAC{U
Tel.: 0234 570010
Fax: 0234 571070
e-mail: ccibc@ccibc.ro
www.ccibc.ro
Coordonator Centru: ing. Doru SIMOVICI, preÕedinte - Mobil: 0744 786888
Responsabil Centru: Mihai TULBURE, director general - Mobil: 0744 708317

str. Mihai Eminescu, nr. 25A, Oradea, judeÛul BIHOR
Tel./fax: 0259 417807; 0359 414557

Persoan| de contact: Mihaela SECAR{

e-mail: secretariat@ccibh.ro
Coordonator activitate Centru: ec. Constantin BADEA, director general CCI Bihor

CENTRE REGIONALE PENTRU PROMOVAREA PROPRIETĂŢII
INDUSTRIALE ÎN ROMÂNIA, ÎNFIINŢATE ÎN TERITORIU CU SPRIJINUL

OFICIULUI DE STAT PENTRU INVENÚII ŞI MĂRCI

Fax: 0348 453 123
Director Centru: Õ.L univ. dr. ing. Ana Cornelia GAVRILUŢĂ
e-mail: ana.gavriluta@upit.ro;  tel. 0746 101 580 
Coordonator centru: conf. univ. dr. Daniel ROŞU
e-mail: daniel.rosu@upit.ro; tel. 0744 437 883

2. BACĂU - CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE

Persoan| de contact: Ştefan POPA, consultant - Mobil: 0740 521750

3. BIHOR - CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE

1. ARGEŞ - UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI
Sediul: Str. Târgul din Vale, nr. 1, Corpul central, Sala 1.41, Piteşti, 110040, JudeÛul Argeş
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Tel.: 0263 230640; 0263 230400; 0263 210038;
Fax: 0263 230640; 0263 210039
e-mail: office@cciabn.ro; relatii@cciabn.ro

Persoane de contact: ing. Daniel Cristian B

Tel./fax: 0239 613716; 0239 613172; 0239 614324
e-mail: office@cciabr.ro
Coordonator Centru: Ôtefan FUSEA, preÕedinte executiv CCIA Br|ila
Responsabil Centru: ing. Angela SPIRIDON

Fax: 0264 593333
e-mail: liliana.pop@staff.utcluj.ro
www.utcluj.ro
Coordonator Centru: prof. univ. dr. ing. Vasile ÚOPA, rectorul Universit|Ûii Tehnice din Cluj-Napoca
Director: ing. MBA Liliana POP - Tel.: 0722 603686

Fax: 0241 619454
e-mail: adriana.barothi@ccina.ro;
www.ccina.ro
Coordonator Centru: dr. ec. Ion D|nuÛ JUG{NARU, director general CCINA

   Mihaela COTOI
{LAN, e-mail: daniel.balan@cciabn.ro, tel.: 0733 900193;

www.cciabn.ro
Adresa de corespondenţă:  Camera de ComerÛ  Õi Indistrie BistriÛa-B|s|ud, str. Petre Ispirescu,

4. BISTRIŢA-NĂSĂUD - CAMERA DE COMERŢ ŞI INDISTRIE
str. Petre Ispirescu, nr. 15A, BistriÛa, Cod 420081, judeÛul BISTRIÚA-NĂSĂUD

nr. 15A, BistriÛa, 420081, judeÛul BISTRIŢA-NĂSĂUD
Coordonator Centru: Vasile BAR, preÕedinte CCIA BistriÛa

5. BRĂILA - CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ

str. Pensionatului, nr. 3, C.P. 6-42, Br|ila, Cod 810245, judeÛul BRĂILA

8. CONSTANŢA - CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE, AGRICULTURĂ ŞI NAVIGAŢIE
bd Alexandru L|puşneanu, nr. 185A, judeÛul CONSTANŢA
Tel.: 0241 618475; 0241 613907; 0241 619854

Persoan| de contact: ing. Adriana BAROTHI

6. BRAÔOV - UNIVERSITATEA “TRANSILVANIA”
Adresa de vizitare şi consultanţă: Institutul de Cercetare ICDT al Universit|Ûii Transilvania, BraÕov
str. Institutului, nr. 10, Laborator 12, BraÕov
Adresa de corespondenţă: Braşov, Cod 500500, O.P. 1, C.P. 298, judeÛul BRAŞOV
e-mail: npccenterbv@gmail.com
Persoană de contact - coordonator centru: Simona HRIŢCU

7. CLUJ - UNIVERSITATEA TEHNIC{ CLUJ-NAPOCA
Adres| sediu lucrativ: str. Constantin Daicoviciu, nr. 15, Cod 400020
Adresa de corespondenţă: str. Memorandumului, nr. 28, Cod 400114, Cluj-Napoca, judeţul CLUJ
Tel.: 0264 401320
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Tel.: 0746 745035
Persoan| de contact: dl. Bogdan BRATOVEANU
email: bogdan.bratoveanu@ugal.ro 

e-mail: mirceafrunza@yahoo.com

Tel./fax: 0262 213753
e-mail: crpppimm@cdimm.org; nicolae.dascalescu@technocad.ro
Coordonator Centru: Nicolae D{SC{LESCU, preÕedinte CDIMM - Tel.: 0728 882894

9. COVASNA şi HARGHITA - ASOCIAŢIE IMM
Sediul ASIMCOV: str. Presei, nr. 4, Sfântu-Gheorghe, Cod 520009, judeţul COVASNA
Tel./fax: 0372 302061
e-mail: stanciu@planet.ro
Coordonator Centru: Miklos Levente BAGOLY, preşedinte ASIMCOV
Responsabil Centru: ing. Mihail STANCIU - Tel.: 0787 825310

10. DOLJ - UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
str. Libert|Ûii, nr. 19, Corp Administrativ Universitate, camerele 208-209, Craiova, Cod 200583,
judeÛul DOLJ
Adresa de corespondenţă: str. Libert|Ûii, nr. 19, Corp Administrativ Universitate, camerele 
208-209,Craiova, Cod 200583, judeÛul DOLJ
Tel./fax:  0251 416597
e-mail: ghmanolea@manolea.ro; gingu.oana@ucv.ro
www.citt.ucv.ro
Coordonator Centru: prof. dr. ing. Gheorghe MANOLEA - Tel.: 0744 771432
Persoan| de contact: dr. ing. Oana GÎNGU - Tel.: 0741 152237

12. IAÔI - UNIVERSITATEA TEHNIC{ “GHEORGHE ASACHI”, IAŞI
Institutul NaÛional de Inventic| Iaşi
Adresa: Profesor Dimitrie Mangeron, 59A, et. 5, IAÔI, 700050, ROMÂNIA
Coordonator Centru:  prof. dr. ing. Neculai Eugen SEGHEDIN, directorul Institutului NaÛional de 
Inventic| IaÕi, e-mail: office@patlib.ro
M|rci Õi IndicaÛii Geografice - Octav PAUNET - Tel.: 0724 564958, e-mail: apaunet@yahoo.com
Brevete de InvenÛie, Modele de Utilitate, Desene Õi Modele - Miercea FRUNZA - Tel.: 0722 381017

13. MARAMUREŞ - FUNDAÚIA CENTRUL PENTRU DEZVOLTAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI
MIJLOCII, MARAMUREŞ
bd IndependenÛei, nr. 4B, Baia Mare, Cod 430123, judeţul MARAMUREŞ

Persoan| de contact: Alexandra NEACÔU - Tel.: 0741 120918

11. GALAŢI - UNIVERSITATEA DUN{REA DE JOS DIN GALAŢI
str. Domneasc|, nr. 111, corp AS, GalaÛi, judeÛul GalaÛi
Director Centru: dl. Ô.L. dr. ing. Cristian MUNTENIŢĂ
e-mail: cristian.muntenita@ugal.ro
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14. SIBIU - UNIVERSITATEA “LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU, FACULTATEA DE INGINERIE
str. Emil Cioran, nr. 4, Sala IM 101-IM 100, Sibiu,
Cod 550024, judeÛul SIBIU
Tel: +40 744 390 290
Fax: +40 269 430 110
e-mail: mihail.titu@yahoo.com

str. Universit|Ûii, nr. 15-17, Suceava, Cod 720229, judeÛul SUCEAVA
Tel.: 0230 521506
Fax: 0230 520099
e-mail: office@ccisuceava.ro; 
Coordonator Centru: Lucian GHEORGHIU, preÕedinte executiv CCI Suceava
Persoan| de contact: Gabriel Alexandru SPATARIU - Tel.: 0742 108142

Tel.: 0256 490771; 0372 185281
e-mail: aalmasan@cciat.ro; aadiro@yahoo.com

PreÕedinte Centru PatLib Sibiu: prof. univ. dr. Constantin OPREAN, preşedintele 
InstitutuluiConfucius
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu 

Director Centru PatLib Sibiu: prof. univ. dr. Mihail Aurel ÚÎÚU
Membru: dr. ec. Ilie BANU
Persoană de contact: prof. univ. dr. ing. dr. ec.-mg Mihail Aurel ŢÎŢU

15. SUCEAVA - CAMERA DE COMERÚ ŞI INDUSTRIE

16. TIMIŞ - CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTUR{ TIMIŞ 
Sediul lucrativ: PiaÛa Victoriei, nr. 3, Cod 300030, TimiÕoara, judeÛul TIMIŞ

www.cciat.ro
Coordonator Centru: Georgic| CORNU, preÕedinte CCIA Timiş
Responsabil Centru: Adrian ALMASAN - Tel.: 0724 270167
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Direcţia - Redacţia - Administraţia
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI

str. Ion Ghica, nr. 5, sector 3, telefon: +4021.306.08.00
fax: +4021.312.38.19

e-mail: office@osim.ro            http://www.osim.ro
BUCUREŞTI - ROMÂNIA

Tehnoredactare şi tipar: OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
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